Tarieven 2022
Voor informatie/reserveren:
reserveren@dorpshuisvogelenzang.nl of tel. 023 – 584 03 88

Zaalhuur per dagdeel
Ochtend, middag of avond
Grote zaal
Gedeelde grote zaal
Foyer
Kerkuil
Bestuurskamer
Unitruimte
Ontmoetingsruimte

€
€
€
€
€
€
€

Faciliteiten
97,50
52,50
35,00
52,50
25,00
35,00
50,00

Beamer
Gebruik toneelverlichting

€
€

35,00
10,00

Flipover, geluidsinstallatie en microfoons aanwezig.
Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.
Laptop niet standaard aanwezig en moet dus door
huurder worden meegenomen.

Opbouw activiteit of bijeenkomst
In onderling overleg kunt u voorafgaande aan uw activiteit de zaal opbouwen of versieren.
Voor het gehele gebouw is een strooiverbod van confetti en overige feestartikelen. Bij het overtreden van dit
verbod brengen wij een schadevergoeding van € 500,-- in rekening.

Eten en drinken
Consumptieprijzen drank los
Koffie/thee
Frisdrank
Bier
Speciaal bier
Wijnen
Binnenlands gedestilleerd
Buitenlands gedestilleerd

Aanvullend assortiment

€
€
€
€
€
€
€

1,75
2,00
2,00
2,50
2,50
2,50
4,00

€
€

5,00
2,00

Warme borrelgarnituren los
Mix van 10 stuks
Zoutjes per schaal

Voor belegde broodjes, soepen, salades en gebakswaren
prijs op aanvraag.

Catering
Het Dorpshuis verzorgt ook graag uw hele catering.
Het liefst werken wij met onze vaste cateringaanbieders:
deze staan garant voor levering van voedselproducten van
hoge kwaliteit en voldoen aan de eisen van voedselveiligheid.
Indien u zelf een cateraar wilt inschakelen of eigen eten en
drinken meeneemt, rekenen wij voor het gebruik van o.a.
serviesgoed, bestek en het verzorgen van de vaat een toeslag
van €2,00 per persoon.

Bediening
Voor bediening wordt € 12,50 per medewerker per uur in rekening gebracht. Afhankelijk van het aantal bezoekers
op de activiteit en de gewenste verzorging, wordt in onderling overleg de inzet van barbediening besproken.
Gemiddeld is dit is 1 medewerker per 25 bezoekers. Per activiteit wordt tevens een half uur voorbereidingstijd en
opruimen in rekening gebracht.

Facturering
Alle prijzen zijn inclusief de geldende BTW tarieven.
U ontvangt een factuur voor uw activiteit.

