Huurprijzen De Coenen Tuinzaal & Voorkamer
• Edi8e februari 2020
ALGEMEEN
- Bij incidentele verhuur hanteren we de tarieven volgens het schema.
- Bij structurele verhuur stellen we de huurprijs vast in onderling overleg. De tarieven
hangen samen met de frequen8e en de duur van de huurperiode.
- Vanwege de diners in De Coenen is verhuur op dinsdag en donderdag alleen
mogelijk tot 16:00 uur en na 20:30 uur (inloop vanaf 20:15 uur).
- Wij verhuren steeds minimaal een dagdeel (3 uur). Start verhuur vanaf 10:00 uur,
einde verhuur uiterlijk 23:00 uur.
- Neemt u zelf eten en wijn mee? Dan brengen wij per lege wijnﬂes € 2,- in rekening.
In verband met de kwetsbare apparatuur, mogen huurders niet gebruikmaken van
onze keuken. Onze vrijwilligers willen wel iets voor u opwarmen of in de oven doen.
- De Coenen werkt uitsluitend met vrijwilligers. Deze buurtgenoten maken uw verblijf
zo pre\g mogelijk.

ONZE HUURPRIJZEN
1. De Voorkamer (ruimte aan de straatkant)
• Geschikt voor 10 tot 20 personen, wordt alleen ‘s avonds of in het weekend
verhuurd.
Dagdeel € 85,-per (extra) uur € 30,-2. De Tuinzaal (ruimte achterin het gebouw)
• Geschikt voor 30 tot 60 personen.
Dagdeel € 150,-per (extra) uur € 50,-3. Combina8e Tuinzaal + Voorkamer
(Geschikt voor 100 mensen bij recep8e)
Dagdeel € 200,per (extra) uur € 70,-

OVERIGE TARIEVEN
Onbeperkt koﬃe/thee voor 10 personen: € 10,-

Taartpunt: € 2,Hele taart (10 punten) € 17,50
Frisdrank per glas: € 1,80
Wijn per glas: € 3,Wijn per ﬂes: € 15,Bier per blik/ﬂes: € 2,50
Flessengeld: € 2,- per lege ﬂes (in rekening gebracht als u zelf wijn meebrengt).
Borrelhapjes, drankjes/nootjes/hapjes - per persoon
Basisarrangement: € 7,50
Plusarrangement: € 10,Luxearrangement: € 12,50
Geluidsinstalla8e met draadloze microfoon: € 10,Scherm / beamer / laptop: € 20,Microfoon / scherm / beamer / laptop: € 25,Servicekosten (serviesgoed, afwas, afval): € 50,Vrijwilligersvergoeding bij par8culiere feesten en verjaardagen: € 25,Eenvoudige lunch - per persoon:
- 2 broodjes kaas/vleeswaren: € 5,-.
- 2 broodjes ‘simpel’, koﬃe/thee, frisdrank: € 10,Luxe lunch - per persoon:
- 2 broodjes met luxe beleg (bijv. zalm), soep: € 9,-.
- 2 broodjes ‘luxe’, soep, koﬃe/thee, frisdrank, fruit: € 15,Catering door Coene Zusters
De Coene Zusters verzorgen high teas, borrelhapjes, diners en buﬀemen in De
Coenen. Afspraken en factura8e regelt u onderling. Contact:
- Claudia Roodheuvel: croodheuvel@ziggo.nl / M 06 47047241
- Marianne Maarseveen: marianne.maarseveen54@gmail.com / M 06 24889653

