Tarievenlijst 2020
In verband met de corona-eisen hebben wij een aangepaste tarievenlijst m.i.v.1 juli 2020.
De Veldschuur kan i.v.m. de 1,5 meter eis een groep van maximaal 25 personen ontvangen. Met de onder 1 dak
regeling mogen er maximaal, inclusief personeel Veldschuurpersoneel, 30 personen binnen zijn.
U kunt hier de tarieven vinden van:
•
Vergader- / Groepsontvangst
•
Trouwen
•
Gebruikstarieven presentatiehulpmiddelen
•
Workshops
•
Verhuur materialen

Reserveringsmogelijkheden:
Voor activiteiten en verhuur kunt u van maandag t/m zaterdag bij De Veldschuur terecht.
Buiten de reguliere openingstijden gaat dit volgens reserveringsafspraak.
De Veldschuur is in coronatijd alleen per dagdeel of de gehele dag te huren. De tijden hiervoor zijn:
•
Dagdeel morgen:
09.00 - 12.00 uur.
•
Dagdeel middag:
13.00 - 16.00 uur.
•
Hele dag:
09.00 - 16.00 uur.

Vergaderarrangement
Hele Veldschuur maximaal 25 personen
Voorkamer maximaal 8 personen.
•
Dagdeel morgen, inclusief 1 kan koffie, 1 kan thee, plakje veldkoek,
kannen water en gebruik van unieke buitenlocatie
•
Dagdeel middag, inclusief 1 kan koffie, 1 kan thee, plakje veldkoek,
kannen water en gebruik van unieke buitenlocatie
•
Hele dag, inclusief 2 kannen koffie, 2 kannen thee, per dagdeel
1 plakje veldkoek per persoon, kannen water en gebruik van
unieke buitenlocatie.
•
Lunch op aanvraag
•
Sapjes, etc. tegen betaling

( 3 uren)

€ 150,00

( 3 uren)€

€ 150,00

( 7 uren)

€ 300,00

Lunch op aanvraag
Sapjes tegen betaling

Trouwen
Tarieven trouwen, exclusief consumpties en uitgaande van 2 uren
Groepen tot en met 25 personen

Consumpties, inclusief gebruik toilet
•
•

Koffie / thee / sapje
Plak Veldkoek

€
€

2,00
0,50

Gebruikstarieven presentatiehulpmiddelen: Per cessie
•
•
•
•

Beamer / laptop en groot scherm
Laptop apart
Beamer apart (voorkamer)
Flip-over

€
€
€
€

75,00
25,00
25,00
10,00

€

15,00 per dagdeel

Workshops:
In verband met coronaregels niet van toepassing.

Verhuur van materialen:
•

Ranja koe

Voorwaarden:
In De Veldschuur mag niet worden gerookt. Open vuur en alcoholgebruik worden niet toegestaan.
U kunt tot 14 dagen voor de datum van reservering schriftelijk of per email annuleren.
Bij latere of geen annulering brengen wij u de verschuldigde kosten in rekening.
Bij De Veldschuur alleen laden en lossen van goederen en parkeerplaats voor mindervaliden.
Parkeren kan op de grote parkeerplaats aan de Stadsweg.
Alle bedragen zijn inclusief btw.

Contact:
Telefoon: 038 - 4772734
E-mail: info@veldschuur.net

€ 250,00

