
Het huren van Buurthuis ’t Ambacht  
 

Dit kan zijn voor een bijeenkomst, een feest, een 

vergadering, etc. 

Als de agenda het toelaat is dit mogelijk. 

Op onze site vindt u de bezette tijden door de vaste huurders en de geplande activiteiten. 

Daarnaast kunnen er reeds afspraken met andere mensen voor de verhuur gemaakt zijn.  

 

De ruimte die u wilt huren hangt af van het aantal personen en de activiteit. 

Tot 30 personen is de lounge een goede zitgelegenheid. Maar als u de mensen wilt laten 

dansen of zo iets, dan is de grote zaal de ideale plaats. 

Voor kleine vergaderingen en activiteiten is de kleine zaal geschikt tot 20 personen. 

De keuken is geschikt voor kookgelegenheden en als aanvulling voor grotere feesten. 

Onze maximale bezetting is 80 volwassen personen, kinderen tellen voor de helft mee. 

 

De huurprijzen zijn met ingang van 1 januari 2020: 

Grote zaal incl. lounge: dagdeel € 50,00 en per uur € 20,00 

Kleine zaal of keuken: dagdeel € 30,00 en per uur € 12,00 

De lounge: dagdeel € 35,00 en per uur € 14,00. 

Combinatie van grote zaal, lounge en keuken of kleine zaal per dagdeel € 70,00 

Het hele buurthuis huren kost per dagdeel € 80,00 

Een dagdeel is de ochtend, de middag of de avond. Bij feesten bijv. van 15 tot 20 uur gelden 

dus 2 dagdelen of delen daarvan. Ook de voorbereiding telt hierbij mee. 

Wanneer er gekookt wordt kost dat € 10,00 extra. 

Voor langdurige contracten op week- of maandbasis gelden lagere prijzen. 

 

Bij feesten en dergelijke is altijd minstens één vrijwilliger aanwezig. Bij meer dan 40 

personen of indien meer service gewenst is zijn dat er twee (of meer, afhankelijk van de 

vraag). 

De vrijwilliger(s) krijgen een vergoeding van € 20,00 voor de eerste vijf uren en € 4,00 per 

extra uur, die wij doorberekenen. 

 

De catering laten we altijd over aan de gasten. 
 
Wat de drank betreft zijn er twee opties: 
U neemt de drank af van de bar. De prijzen zijn:  

• koffie/thee € 1,00;  

• alle frisdranken (flesje) € 1,50: 

• alle alcoholhoudende drank ( flesjes bier, glazen wijn etc.) € 2,00. 
U zorgt zelf ook voor de drank. Wij maken dan als buurthuis geen winst op de baromzet en 
die hebben we wel nodig. Daarom rekenen we normaliter dervingskosten à € 2,00 per 
bezoeker en € 1,00 per kind. Uw drank kan in de koeling weggezet worden. U kunt ons 
glaswerk gebruiken, maar de breuk wordt verrekend. 
 
  



We hebben een kleine (lounge) en een grote geluidsinstallatie. De huur is € 5,00 / € 10,00. 
Op de grote installatie kunnen CD’s gedraaid worden of er kan een USB-stick of laptop of 
telefoon op worden aangesloten; op de kleine kan ook met Bluetooth muziek gestreamd 
worden. 
 
Onze sluitingstijd is 24.00 uur. Daarna gaat de muziek laag en gaan we opruimen. De zaal 
moet met uw hulp weer veegschoon gemaakt en in de oorspronkelijke staat teruggebracht 
worden. Als u het opruimen voor u wilt beperken tot het verwijderen van uw spullen 
brengen we € 20,00 in rekening voor de verdere schoonmaak. 
     
Er hoeft geen aanbetaling gedaan te worden. Wel brengen we de huur in rekening als de 

overeenkomst binnen een week voor de afgesproken datum wordt geannuleerd. 

 

Als u een reservering wilt maken, bespreken we uw wensen. U krijgt dan een brief met de 

gemaakte afspraken en uw gegevens. Deze moet getekend retour gestuurd worden (scan), 

Dan is de reservering definitief. 

 


