Springhuys
Tarieven en voorwaarden 2019

Tarieven
Zaalhuur
Henri van Praagzaal (45m2):
per dagdeel:
twee dagdelen op een dag:
hele dag:
per weekend:

€170,€320,€450,€730,-

Bibliotheek (30m2):
per dagdeel:
twee dagdelen op een dag:
hele dag:
per weekend:

€120,€220,€315,€510,-

Torenkamer (10m2):
per uur:
per dagdeel:
twee dagdelen op een dag:
per dag:

€7,00
€24,€44,€62,-

dagdelen:
ochtend:
middag:
avond:
dag:
weekend:

9.00-13.00 uur
14.00-18.00 uur
19.00-23.00 uur
9.00-23.00 uur
zaterdag 9.00-23.00 uur, zondag 9.00-18.00 uur
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Zalen
De Bibliotheek biedt ruimte aan groepen tot ca. 10 personen.
De Henri van Praagzaal is geschikt voor groepen tot maximaal 20 personen in
vergaderopstelling of kring en tot ca. 30 personen in theateropstelling. Voor groepen van
15-20 personen in de Henri van Praagzaal bestaat de mogelijkheid om voor €50,00 per
dagdeel de Bibliotheek erbij te huren, bijvoorbeeld als extra werkruimte of voor het
nuttigen van consumpties. U heeft dan de gehele benedenverdieping tot uw beschikking.
Groepen groter dan 20 personen krijgen de Bibliotheek er gratis bij.
De Torenkamer is gelegen op de tweede etage en kan bijvoorbeeld gebruikt worden als
therapie- of coachingsruimte of voor besprekingen met 2-4 personen. Juist ook vanwege
de therapie- en coachingsfunctie kan deze ruimte ook per uur gehuurd worden.
Consumpties
KTW-arrangement: onbeperkt koffie/thee/water
per dagdeel: €4,00 p.p. (excl. 9% b.t.w.)
per 2 dagdelen: €7,00 p.p. (excl. 9% b.t.w.)
per dag: €9,50 p.p. (excl. 9% b.t.w.)
lunch: lekkere, goedbelegde broodjes met (karne)melk en fruit:
€9,00 per persoon (excl. 9% b.t.w.)
borrel-arrangement: in overleg samen te stellen
Overige voorzieningen
huur beamer (Henri van Praagzaal):
per dagdeel: €5,00
per 2 dagdelen: €7,50
per dag: €10,00
gebruik van flipover: gratis
wifi: gratis
Voorwaarden
Optieregeling
Op een reservering kan zonder kosten en verplichtingen een optie genomen worden. Als
een andere gegadigde zich voor deze ruimte meldt, zullen wij u vragen binnen twee
dagen de reservering definitief te maken dan wel in te trekken.
Annuleringsregeling
*
*
*

U kunt tot drie weken voor de reserveringsdatum annuleren zonder bijkomende kosten.
Bij annulering binnen drie weken en tot één week voor de reserveringsdatum betaalt u 50%
van de zaalhuur.
Bij annulering binnen één week voor de reserveringsdatum betaalt u de volledige zaalhuur
plus de kosten voor catering voor zover van toepassing en voor zover daarvoor uitgaven
gedaan zijn.
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Afwijkende arrangementen
Wilt u iets boeken dat afwijkt van ons standaard aanbod, vraag het gerust. Wij streven
ernaar het iedereen zoveel mogelijk naar de zin te maken.
Facturering
U ontvangt binnen 14 dagen na uw bijeenkomst in het Springhuys twee facturen: één
factuur van het Van Praag Instituut voor de zaalhuur (0% btw) en één factuur van De
Menselijke Maat voor eventuele consumpties (21% voor alcoholhoudende consumpties
en 9% voor niet-alcoholhoudende consumpties). De betaaltermijn voor deze facturen
bedraagt 14 dagen.
Deze tarieven en voorwaarden gaan in per 1 januari 2019 en vervangen de vorige tarieven en voorwaarden.
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