VERHUUR INFORMATIE

Verhuur accommodatie
Bij Pluspunt bestaat de mogelijkheid diverse ruimtes te huren voor
vergaderingen, bijeenkomsten, workshops, cursussen, etc.
In alle ruimten is Wi-Fi beschikbaar.
Een beamer en een geluidsinstallatie zijn te huur.
Consumpties zijn tegen betaling verkrijgbaar.
Desgewenst kunt u de catering door ons laten verzorgen en is personeel in
te huren.

Een korte toelichting op de diverse ruimtes:
*De vergaderzaal is geschikt voor maximaal 20 personen en heeft een
presentatiekabinet.
*Twee lesruimtes bieden mogelijkheden voor o.a. cursussen, creatieve
bijeenkomsten en workshops.
*Het creatieve lokaal is zeer ruim en voorzien van een eigen
watervoorziening. Het boetseerlokaal heeft een gootsteen met
gipsvanger.
*De grote zaal/theaterruimte beneden is geschikt voor o.a. dans,
optredens en repetities. Tevens kan gebruik gemaakt worden van een
kleedkamer met douche/ toiletruimte. Er is bij uitvoeringen plaats voor
ongeveer 100 personen. Bij de zaal is ook een foyer met volledige bar af te
huren.
*Beneden is een oefenruimte voor o.a. muziek bands en musici aanwezig.
Deze ruimte is ook zeer geschikt voor jam-sessies.
*De complete keuken met 6 kookeenheden op een kookeiland geeft
mogelijkheden voor workshops, kookcursussen, e.d. Er kan in de keuken
gegeten worden met maximaal 12 personen.
*De bewegingsruimte is een grote ruimte geschikt voor o.a. cursussen op
het gebied van bewegen/sport/yoga etc.
*Voor een-op-een ontmoetingen is onze spreekkamer zeer geschikt.

Tarieven 2016:
Prijs per dagdeel:
Ochtend
Middag
Avond

: 8.30-12.30 uur
: 13.30-17.30 uur
: 19.00-23.00 uur

Ruimte
Vergaderzaal (40 m2)
Creatieve lokaal (96 m2)
Boetseerlokaal (40 m2)
Theater/grote zaal (123 m2)
Muzieklokaal beneden (40 m2)
Keuken (57 m2)
Ontvangstruimte (114 m2)
Spreekkamer (9 m2)
Bewegingsruimte (38 m2)

maandag t/m vrijdag
€ 73,83
€ 147,50
€ 35,24
€ 147,57
€ 49,16
€ 139,71
€ 73,83
€ 46,93
€ 38,24

De prijzen zijn voor éénmalige huur van de betreffende ruimte. Wilt u
regelmatig gebruik gaan maken van één van de ruimtes, dan gelden
aangepaste tarieven. Neem hiervoor contact met ons op.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Kitty Schilpzand,
telefoonnummer: 023-5740341 of
e-mail: k.schilpzand@pluspuntzandvoort.nl.

Ook adverteren bij Pluspunt is mogelijk via de reclamezuil
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