Verhuurprijzen Tarázát Ambiance
Geldig t/m 31 december 2020

oppervlakte
1 dagdeel
2 dagdelen
3 dagdelen
dagdelen:

Opaal
groene zaal
64 m2
€
150,00
€
225,00
€
300,00

Onyx
grijze zaal
40 m2
€
120,00
€
180,00
€
240,00

Opaal + Onyx
beide zalen

8:30-12:30

13:00-17:00

18:00-22:00

€
€
€

240,00
360,00
480,00
(afwijkende tijden in overleg mogelijk)

Bij gelijktijdige huur van de zalen Opaal en Onyx krijgt u 25% korting op de zaalhuur van Onyx. Bovendien heeft u
dan exclusief gebruik van de lunch/koffiecorner. De korting is niet van toepassing op extra's en horeca.
Voorbeelden van zaalopstellingen

Aanvullende tarieven en voorwaarden
Standaard:
whiteboard, flipover, stiften, beamerscherm, muziekinstallatie, gratis draadloos Internet
Extra:
beamer (XGA, 2800 ANSI lumen)
€
16,50 per dag (of dagdeel).
Gebruik van uw eigen beamer is toegestaan. Echter: onze beamers hangen aan het plafond en zitten daardoor "uit de weg"
Arrangement:
onbeperkt koffie / thee /
€
4,75 per persoon per dagdeel
koekjes / snoepjes / water
Ons "standaard" arrangement is bijzonder compleet: inclusief koekjes, snoepjes, mini-candybars (marsjes, bounty's, etc.)
bovenstaand + frisdrank

€

5,75 per persoon per dagdeel

lunch met soep of warme snack
€
10,00 per persoon
lunch zonder soep of snack
€
7,50 per persoon
De lunch bestaat uit belegde harde en zachte broodjes, fruit, melk, karnemelk, jus d'orange, koffie, thee.
Voor de "snelle lunch" tijdens een vergadering, kunnen belegde broodjes in de zaal worden geserveerd.
Behalve belegde broodjes is het ook mogelijk om met elkaar in de lunch-corner aan tafel te lunchen,
waarbij de warme broodjes op tafel staan en de deelnemers zelf hun brood smeren en beleggen met
hartig en zoet beleg. Bij trainingen versterkt dit het groepsgevoel en wordt het als gezellig ervaren.
diner, borrel

Diverse mogelijkheden. Neemt u hiervoor contact met ons op.

De zaalhuur is vrij van BTW, horeca is exclusief 9% BTW, overige is exclusief 21% BTW

