Verhuur van ruimtes in Buurthuis Archipel
Accommodatie
Archipel verhuurt ruimtes voor allerlei gelegenheden. Geeft
u een groot feest, een babyshower of een dinertje? Wilt u
een vergadering beleggen of zelf een workshop geven? U
kunt bij ons terecht.

Huurtijd
De huur van de ruimtes is per dagdeel van 3 uur.
In geval van een feest of bijeenkomst krijgt u buiten de
huurtijd een uur van tevoren de tijd om voor te bereiden
en een uur na afloop om op te ruimen.

We beschikken over verschillende ruimtes:

Weekend
Wij verhuren onze ruimtes ook op de zaterdag en zondag.
Aangezien we aan een plein in een woonwijk gevestigd
zijn, kan een feest tot uiterlijk 22 uur duren. Er is dan tot
uiterlijk 23 uur de gelegenheid om op te ruimen. Dan sluit
het buurthuis.
Als u in het weekend een ruimte huurt, dient u er rekening mee te houden dat de extra kosten voor het beheer
aan u worden doorberekend. De kosten voor beheer zijn
€ 15,12 per uur.

•
•
•
•

Er is een kleine workshopruimte voor bijvoorbeeld
een besloten bespreking of knusse bijeenkomst.
Deze ruimte is geschikt voor groepen van 15 tot 20
personen.
De grote workshopruimte is geschikt voor grotere
activiteiten, zoals vergaderingen en workshops. In deze
ruimte is plaats voor 30 tot 35 personen.
Voor écht grote bijeenkomsten en feesten is de
kantineruimte uitermate geschikt. In deze prachtige,
lichte, grote en open ruimte passen 50-60 personen.
Archipel beschikt over een professionele en modern
ingerichte keuken die u kunt huren om te koken of
een kookworkshop te geven. De keuken is ook geschikt
voor een vergadering met maximaal 6 mensen. De
keuken wordt verhuurd inclusief keukenapparatuur.

Voor alle bijeenkomsten kunt u alle mogelijke faciliteiten
zoals een microfoon, flip-over, tv-scherm en geluidsinstallatie huren.
Offerte-aanvraag
Als u een keuze heeft gemaakt, stuurt u ons dan een email met de volgende informatie:

•
•
•
•
•
•
•
•

Welke ruimte u wilt huren.
Op welke datum en tijd u de ruimte wilt huren.
Met welk doel u gebruik wilt maken van de ruimte
(bijvoorbeeld feest of workshop).
Hoeveel personen u verwacht.
Opstelling van de tafels (bijvoorbeeld in U-vorm, carré
of theateropstelling).
Of u gebruik wilt maken van bepaalde faciliteiten.
Of u gebruik wilt maken van catering (zoals koffie/thee
of een lunch).
Uw telefoonnummer.

U ontvangt van ons een vrijblijvende offerte. Als u een
ruimte bij ons gaat huren, ontvangt u een bevestiging.

Omgeving
Buurthuis Archipel is niet verantwoordelijk voor wat er
om het buurthuis of op het plein gebeurt.
Het is niet toegestaan om buiten in de nabije
omgeving van het buurthuis alcohol te nuttigen.
Wilt u gebruik maken van het plein voor bijvoorbeeld
een springkussen of barbecue dan dient u contact op
te nemen met de gemeente.

•
•
•

Informatie
Voor verdere informatie en tarieven kunt u terecht op
onze website www.buurthuisarchipel.nl
U kunt hierover ook contact opnemen met het secretariaat:
buurthuisarchipel@gmail.com
telefonisch op werkdagen tussen 10 en 17 uur:
020 - 229 31 95

•
•

Wanneer u uw activiteit bevestigt, gaat u automatisch
akkoord met onze voorwaarden.

