Verhuur ruimtes bij de Ulebelt per 01-01-2020
U kunt als organisatie met een link met natuur- en/of milieu educatie één of meerdere ruimtes huren
bij de Ulebelt.
Op maandag tot en met vrijdag vanaf 9.00 uur ’s morgens met uiterlijke vertrektijd van 16.30 uur.
S’ avonds, in het weekend en op feestdagen is verhuur niet mogelijk.
De volgende ruimtes kunnen worden verhuurd
•
•
•
•

Ruimte
Grote zaal
Tuinkamer
Kikkerkeet
-

prijs per uur
€ 20,00 per uur
€ 15,00 per uur
€ 15,00 per uur

max. aantal personen
36 personen
20 personen
15 personen

met tafels en stoelen, in verschillende opstellingen mogelijk
inclusief gebruik beamer en vga en hdmi bekabeling (zelf laptop meenemen)

Huurvoorwaarden
•
•
•

•
•
•
•
•

verhuur ruimtes wordt per uur berekend.
Uiterlijk 15 minuten na de afgesproken eindtijd heeft u de ruimte verlaten
Wilt u langer blijven? Een kwartier voor de afgesproken eindtijd kunt u overleggen of verlenging
mogelijk is. Verlenging gaat in 15 minuten na de eindtijd en wordt per uur berekend. De
uiterlijke vertrektijd blijft 16.30 uur
De ruimte opruimen en netjes achterlaten. Afwas in de keuken neerzetten
Eigen eten/hapjes meenemen en/of bereiden en eigen drankjes meenemen is niet toegestaan
U krijgt een verhuurovereenkomst die u vooraf getekend inlevert bij /mailt aan de Ulebelt
Voor het nuttigen van consumpties houdt u zelf een turflijst bij, deze levert u in bij de Ulebelt bij
vertrek
U krijgt na afloop een factuur

Gebruik horeca. Biologische en waar mogelijk lokale producten
•
•
•
•

A. Drinken
Koffie en thee per kan (12 kopjes)
Limonade (ranja) per kan (12 bekertjes)
Frisdrank (flesje) of koude chocomelk
Warme chocomel, (speciale) koffie en thee uit automaat

€ 16,00
€ 4,00
€ 2,00
€ 2,00

B. Eten
In overleg is er catering mogelijk
2. Aan particulieren kunnen wij helaas, tot nadere berichtgeving, geen ruimtes verhuren in 2020.
3. Voor organisaties met een samenwerking met de Ulebelt en voor (vrijwillige) medewerkers van de
Ulebelt blijven de afspraken bestaan. De bovenstaande prijzen (noodzakelijke verhuurprijs-verhoging
2020 en berekening per uur) worden wel toegepast.

