Tarieven De Vuurvlieg 2015
Groepsruimte 70 m2 geschikt voor maximaal 25 personen
Per dagdeel

€ 6,25 per persoon (min. € 62,50, max. €140,- )

Per dag

€12,50- per persoon (min. € 125,00, max. €275,- )

Werkkamers boven 16 m2
1 vast dagdeel per week

€100,- per maand

Per dagdeel incidenteel

€ 32,50

1 vaste dag per week

€180, per maand

Per dag incidenteel

€ 65,00

2 vaste dagen per week

€ 340,- per maand

3 vaste dagen per week

€ 500,- per maand

Per dagdeel tot 4 personen
Per dagdeel > 4 personen
Per dag tot 4 personen
Per dag > 4 personen

€ 40,00
€ 50,00
€ 80,00
€100,00

Werkkamer beneden 30 m2
1 vast dagdeel per week

€140,- per maand

1 vaste dag per week

€240,- per maand

2 vaste dagen per week

€440,- per maand

Praktische informatie
Een dagdeel is van 9.00 tot 13.00 uur, van 13.30-17.30 uur en van 19.00-23.00 uur.
Een dag is van 9.00 tot 17.00 uur. Afwijking daarvan is in overleg mogelijk.
De huur is inclusief koffie en thee. Catering is mogelijk op aanvraag.
U laat de ruimtes achter zoals u ze hebt aangetroffen.
In het pand maakt u met meerdere mensen gebruik van de wachtruimte en de keuken. In het pand is
Wi-Fi, een flap over, whiteboard, geluidsinstallatie en piano aanwezig.

Reserveren
Het is mogelijk een optie te nemen op een ruimte. De administratie kosten hiervoor zijn €35,- per
boeking. Wanneer zich andere gegadigden melden, nemen wij contact op en kunt u kiezen om de
ruimte te reserveren. Als u besluit van de optie een reservering te maken treedt de annulering
regeling in werking en vervallen de administratiekosten.
Annuleringsregeling
Minimaal €35,- administratiekosten
Binnen de termijn van 12 weken tot 4 weken voor aanvang:
35% van het overeengekomen tarief
Binnen de termijn van 4 weken tot 1 week voor aanvang:
75% van het overeengekomen tarief
Binnen de termijn van 1 week tot en met de dag van aanvang : 100% van het overeengekomen tarief

Voor informatie of huren van onze ruimtes kunt u bellen naar het secretariaat, Tonny Sikkes
bereikbaar van maandag t/m woensdag tussen 9.00 en 14.00 uur.

