PRIJZEN HUREN VAN RUIMTES EN
PRIJZEN CONSUMPTIES 2021
HUUR GROTE ZAAL (MAINSTAGE) tot 170 personen staand of 70 zittend
meer informatie of reserveren zie contact

PRIJS

Standaard

€ 45,00 p/u
€ 10,00 p/u
€ 10,00 p/u
Zie prijslijst
v.a. € 5,00 pp
€ 4,50 pp - p/u

All-in arrangement
Van 6 tot 18 jaar
vanaf 25 personen
All-in arrangement
Alle leeftijden
vanaf 25 personen

Huur (geen eigen drank, eigen catering optioneel)
Extra bij bediening (zelfbediening niet mogelijk)
Extra bij technicus, geluid, lichteffecten, beamer, streaming
Voor dranken
Aparte catering
Minimaal 2 uur, inclusief huur, bediening bar, onbeperkt glazen
limonade en chips, geluid (Spotify) / lichteffecten / beamer
(separate ruimte ouders gratis, consumpties zie prijslijst)
Minimaal 2 uur, inclusief huur, bediening bar, onbeperkt alle
dranken, geluid (Spotify), lichteffecten, beamer, streaming,
zoutjes en bittergarnituur

€ 6,50 pp – p/u
Kinderen - 50%

HUUR BUURTRESTAURANT tot 35 personen
meer informatie of reserveren zie contact

PRIJS

Standaard

€ 35,00 p/u
€ 10,00 p/u
Zie prijslijst
v.a. € 10,00 pp

Huur vanaf 12 personen – ook voor vergaderingen
Inclusief bediening bar
Dranken (eigen drank meenemen niet mogelijk)
Catering (eigen catering wel mogelijk onder voorwaarden)

Opties Er zijn veel meer mogelijkheden voor bijv. een vergadering,
workshop, bijeenkomst, presentatie of evenement.
Wij bieden ruimte op maat of wij regelen op uw verzoek een band,
DJ, workshop maar ook verzorgen wij een high-tea,
pannenkoekenfeest enz. Voor meer vrijblijvende informatie zie
contact.

Contact:
070 355 51 20 of
06 15 25 87 65 of
kantoor@ymcaservice.nl
vraag naar Sandra Pronk

Wist u dat wij ook officieel een trouwlocatie zijn?
PRIJSLIJST DRANKEN
Thee
Koffie / cappuccino
Koffie of thee kan (8 koppen)
Alle limonades (per glas)
Alle limonades (per flesje)
Alle bieren (per flesje)*
Alle wijnen (per glas)*

SPELREGELS & MOGELIJKHEDEN
€ 1,00
€ 1,70
€ 6,50
€ 1,00
€ 1,80
€ 2,20
€ 2,20
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Bij meerdere keren huur is korting mogelijk
Huren kan tot 00.30 uur, verlenging tegen meerprijs
Borg minimaal € 50,Betalen met pin, internet bankieren of contant
Onze ruimtes zijn voorzien van een uitstekende WIFI
Voor muziek presentaties is er een complete backline
OV lijnen 1,11 en 22 voor parkeren, zie link hieronder

*Voor leden

➢ Klik voor hier tips om in de buurt van de YMCA te parkeren

