Algemene voorwaarden en meerprijzen
Met het versturen van deze huisregels gaan wij er vanuit dat u deze ook daadwerkelijk heeft gelezen.
Deze huurvoorwaarden worden meegestuurd als er een ruimte wordt gehuurd binnen het landgoed
van Op Hodenpijl.
Algemene voorwaarden
 Alle prijzen zijn incl. BTW
 Geen versterkte muziek, m.u.v. microfoons
 Wij reserveren geen vaste tafels
 Parkeren op de aangegeven plaatsen
 Roken kan buiten, op aangegeven plaatsen
 Versieringen/attributen worden door de contactpersoon zelf opgeruimd
 Activiteiten met lijm, klei en verf zijn niet toegestaan










Op- en afbouwen van de ruimte valt binnen afgesproken tijden zoals vermeld in de offerte.
De ruimte wordt verhuurd in de standaard opstelling.
Het maken van andere opstelling doen wij graag voor u. Zie meerprijzen.
De gehuurde ruimte wordt achtergelaten zoals aangetroffen: d.w.z. tafels, stoelen terug op
zijn plek.
Het is niet toegestaan eigen producten te nuttigen. Dus geen lunch, fruit, snoep of eigen
drankjes meenemen.
WiFi en internetverbinding op aanvraag mogelijk. Dit geldt alleen voor de volgende ruimtes:
Pastoriekamer, Serre en Zolder. Zie meerprijzen.
Er zijn flip-overs & stiften aanwezig. Zie meerprijzen.
Beamer en scherm is mogelijk in de Pastoriekamer, Zolder en Serre. Zie meerprijzen.
Wij zijn doordeweeks aanwezig vanaf 8.30 uur. In het weekend vanaf 10.00 uur. Eindtijd is
21.30 uur of in overleg. Het is mogelijk om buiten de tijden te huren. Zie meerprijzen.
Geluidsinstallatie van de kerk mag door de huurder zelf gebruikt worden, nadat hierover een
uitleg is gegeven door één van de medewerkers. Er wordt geen personeel van Op Hodenpijl
beschikbaar gesteld voor bedienen van de apparatuur tijdens uw bijeenkomst.

Annuleringsvoorwaarden:
> 4 weken voor aanvang, geen kosten
> 3 weken voor aanvang, 25% van de kosten voor de huur van de ruimte
> 2 weken voor aanvang, 50% van de kosten voor de huur van de ruimte
> 1 week voor aanvang, 75% van de kosten voor de huur van de ruimte
> Binnen 1 week voor aanvang, 100% van de kosten voor de huur van de ruimte.
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Meerprijzen










Huur vleugel in de kerk
Gebruik beamer en scherm, flip-over en wifi
Rondleiding kerk of buitenplaats (max 20 pers.)
Administratiekosten bij een factuurbedrag onder € 200,Veranderen van de opstelling in gehuurde ruimte
Personeelskosten voor het huren buiten openingstijden
Kosten voor bediening geluidsapparatuur
Stiltewandeling (apr t/m sept, vanaf 5 pers.)
Overnachting herberg, incl. ontbijt

€ 121,€ 72,60
€ 42,50
€ 7,50
€ 60,50
€ 37,50 p.u.
prijs in overleg
€ 5,- p.p.
€ 25,- p.p.
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