TARIEVEN

VERHUUR

Hieronder vind je een overzicht van de tarieven voor de verhuur van de
verschillende ruimten. Genoemde prijzen zijn per dagdeel (ochtend, middag
of avond) of per uur, inclusief btw.
RUIMTE

BEGANE GROND

M2

0.1

Centrale hal**

150.0

0.3

Loungeruimte met keuken

0.3 + 0.9

Loungeruimte i.c.m patio

PER DAGDEEL* PER UUR
€

150,00

€ 45,00

170,0

€ 205,00

€ 55,00

282,0

€ 250,00

€ 75,00

0.4

Huiskamer

59,5

€ 130,00

€ 35,00

0.5

Grote zaal

206,5

€ 310,00

€ 85,00

0.6

Achterzaal / speellokaal 1

84,0

€ 155,00

€ 45,00

0.7

Speellokaal 2

86,0

€ 155,00

€ 45,00

0.8

Technieklokaal

52,5

€ 100,00

€ 30,00

0.9

Patio buitenruimte

112,0

€ 125,00

€ 35,00

RUIMTE

2E VERDIEPING

M2

2.3

Seminarruimte 3

37,5

2.6

Sporthal***(Sportservice Veenendaal)

1234,0

PER DAGDEEL* PER UUR
€ 80,00

€ 25,00

Op aanvraag

Op aanvraag

Waar kunnen
we jou de ruimte
voor bieden?

* 1 dagdeel = 4 uur.
**	Verhuur van de centrale hal is alleen mogelijk op bepaalde tijden en op aanvraag.
Andere huurders en gebruikers mogen geen last en hinder van deze verhuur ondervinden.
*** Kijk voor meer informatie over het huren van de sporthal op
www.sportserviceveenendaal.nl of stuur een mail naar binnensport@veenendaal.nl

EXTRA’S
Mobiel LCD scherm				
25,00 per keer
Mobiele beamer met presentatiescherm 			
25,00 per keer
Mobiele geluidsinstallatie/stemversterking			
25,00 per keer
Mengpaneel				
17,50 per keer
Flipover + papier + stiften of whiteboard			
15,00 per keer
Statafel				
10,00 per keer
Podium				
110,00 per keer
Katheder					Gratis
Koffie / thee / arrangementen					 Op aanvraag

VERGADEREN
MET COLLEGA’S,
KAN DAT
OOK HIER?

EEN RUIMTE HUREN OF MEER INFORMATIE?
Wil je een ruimte huren of meer informatie over het huren van een
ruimte? Neem dan contact op met de beheerder van het Ontmoetingshuis
op beheer@ontmoetingshuis.nl.

LAAT JE INSPIREREN!

Natuurlijk!
Een vergaderruimte is te
huur per dag, per dagdeel
of per uur.

Heb je een leuk idee en ben je benieuwd of je daarmee bij het
Ontmoetingshuis terecht kunt? Laat je dan eens inspireren door onze
programmamanager. Die kun je bereiken op activiteit@ontmoetingshuis.nl.

ONTMOETINGSHUIS
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ONTMOETINGSHUIS
Ontmoetingshuis
Spiesheem 54
3907 NJ Veenendaal
0318 - 72 49 80
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info@ontmoetingshuis.nl

BEGANE GROND
EERSTE VERDIEPING
Op de eerste verdieping
zijn geen verhuurbare
ruimten beschikbaar.

Overzicht ruimten 2e verd.
0.7
0.8
0.6

2.3

Seminarruimte 3

2.6

Sporthal*

(Sportservice Veenendaal)

37,5 m2
1.234,0 m2

*Kijk voor meer informatie over het huren van de
sporthal op www.sportserviceveenendaal.nl of stuur
een mail naar binnensport@veenendaal.nl

0.5

0.3
0.9

0.1

WAAR KUNNEN WIJ JOU
DE RUIMTE VOOR BIEDEN

0.4

In het Ontmoetingshuis kan heel veel. We bieden
je alle ruimte: om te sporten, te vergaderen, om

entree

trainingen of workshops te geven, feesten en partijen
te organiseren, bedenk het maar. Wij hebben de
ruimte die jij zoekt. Alles is mogelijk. Nou ja… bijna
alles! In deze brochure vind je een overzicht van de
verhuurbare ruimten binnen het Ontmoetingshuis.

2.3

Overzicht ruimten b.g.
0.1

Centrale hal

150,0 m2

0.3

Loungeruimte met keuken

170,0 m2

0.4

Huiskamer

59,5 m2

0.5

Grote zaal

206,5 m2

0.6

Achterzaal / speellokaal 1

84,0 m2

0.7

Speellokaal 2

86,0 m2

0.8

Technieklokaal

52,5 m2

0.9

Patio buitenrumte

In veel ruimten zijn verschillende indelingen
mogelijk voor bijvoorbeeld een receptie, lezing,
vergadering of presentatie.

Kijk ook eens op www.ontmoetingshuis.nl.

2.6

112,0 m2
voorbeeld vergaderopstelling

voorbeeld receptie-opstelling

voorbeeld presentatie-opstelling

TWEEDE VERDIEPING

