
 
 
 

                                           PRIJSLIJST 2021 
 
De zalen worden verhuurd per dagdeel. Een dagdeel is van 9.00 – 12.00 uur, van 13.30 – 
16.30 uur of van 19.30 – 22.30 uur. Een hele dag is van 9.00 – 17.00 uur of van 14.00 – 
22.30 uur. Wilt u voor een kortere periode een zaal huren dan betaald u toch het basistarief 
van drie uur. Voor uren buiten de dagdelen brengen wij u een uurtarief in rekening. 
 
KLEINE ZAAL 
Geschikt voor bijeenkomsten voor maximaal 20 personen ( 25 m2) 
De zaal is standaard ingericht met 4 grote tafels en 20 stoelen. 
  Dagdeel  € 48,00  
  Dag  € 91,00  
  Extra uur € 15,00  
 

 
DUBBELE ZAAL 
Afhankelijk van de opstelling geschikt voor maximaal 40 personen. 
De zaal is standaard ingericht met 8 grote tafels en 40 stoelen (50 m2). 
  Dagdeel € 65,25 
  Dag  €        129,00 
  Extra uur € 20,75  
 

BOVENZAAL  
Afhankelijk van de opstelling geschikt voor maximaal 80 personen. 
De zaal is standaard ingericht met 14 grote tafels en 80 stoelen (100 m2). In de zaal is een 
geluidsinstallatie aanwezig (bij huurprijs inbegrepen) 
  Dagdeel € 97,75  
  Dag  €        200,00 
  Extra uur € 31,60 
 
 

GROTE ZAAL 
Afhankelijk van de opstelling geschikt voor bijeenkomsten van 50 – 120 personen. De zaal is 
standaard ingericht met 18 grote tafels en 120 stoelen (225m2). In de zaal is een 
geluidsinstallatie aanwezig (bij huurprijs inbegrepen). 
  Dagdeel € 140,50  
  Dag  € 294,25 
  Extra uur €   45,80 
 

In verband met het Corona Virus is er een noodverordening van het de overheid opgesteld. Deze 
verordening verplicht ons om het aantal beschikbare plaatsen te verlagen, zodat er minimaal 1,5 
meter afstand gehouden kan worden. Voor de komende periode zijn de onderstaande zalen voor max. 
aantal personen geschikt. 
 
Kleine zaal           6 personen max. 
Dubbele zaal             12 personen max.  
Bovenzaal                     24 personen max 
Grote zaal                     52 personen max.  
 



ZAALINRICHTING 

 

 

Het aantal personen waarvoor een zaal geschikt is, is afhankelijk van de inrichting van de 

zaal. Onderstaand schema geeft een idee van de mogelijkheden. 

 

 U-vorm Carré/Blok Cabaret Theater 

Kleine zaal 8 12 16 20 

Dubbele zaal 16 20 32 40 

Bovenzaal 28 32 80 80 

Grote zaal 40 50 120 *    220 ** 

*  Standaard. Eventueel uit te breiden tot 180 met extra stoelen. 

** Standaard 120 stoelen aanwezig. Met extra stoelen uit te breiden tot 220. 

Vraag naar de voorwaarden 

Ook verhuren wij diversen hulpmiddel voor uw bijeenkomst zoals een flipover, beamer etc. 

 

CONSUMPTIES 

Consumpties tijdens uw bijeenkomsten kunnen afgehaald worden aan het uitgiftepunt in de 

hal of (indien van toepassing) in de grote zaal. Wij kunnen de consumpties ook serveren in de 

door u gehuurde zaal. Wanneer u voorafgaand aan of na afloop van uw bijeenkomst nog een 

hapje of drankje wilt gebruiken, wordt deze tijd meegerekend bij de bepaling van de 

huurperiode. Het is niet toegestaan om zelf  meegebrachte consumpties te nuttigen. 

MAALTIJDEN 

Wij kunnen voor u diversen broodmaaltijden aanbieden. Ook is het mogelijk (minimaal 10 
personen) om een warme maaltijd te verzorgen. Vraag naar de mogelijkheden. 
 
 

 

Vraag een vrijblijvende offerte aan www.trefpunt@wittekerk.nl 

 

http://www.trefpunt@wittekerk.nl

