
 
 
 

                                           PRIJSLIJST 2022 (vanaf 1 september 2022) 
 
 
Onze zalen worden verhuurd voor minimaal het basistarief van 3 uur. Voor extra uren 

brengen wij u een uurtarief in rekening. Ook wordt de zaal verhuurd voor een dagtarief van 8 

uur.  

 
KLEINE ZAAL 
Geschikt voor bijeenkomsten voor maximaal 12 personen. 
De zaal is standaard ingericht met 4 grote tafels en 12 stoelen. 
  Basistarief  € 53,00 
  Dagtarief €        100,00 
  Extra uur € 16,50 
 

 
DUBBELE ZAAL 
Afhankelijk van de opstelling geschikt voor maximaal 20 personen. 
De zaal is standaard ingericht met 8 grote tafels en 20 stoelen. 
  Basistarief € 71,75 
  Dagtarief €        142,00 
  Extra uur € 25,00 
 

BOVENZAAL  
Afhankelijk van de opstelling geschikt voor maximaal 40 personen.  
De zaal is standaard ingericht met 14 grote tafels en 40 stoelen.  
  Basistarief € 107,50 
  Dagtarief €         220,00 
  Extra uur €   34,75 
 
 

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. In de zaal is een geluidsinstallatie en 
een microfoon (snoer) aanwezig (bij huurprijs inbegrepen). 
  Basistarief € 155,00 
  Dagtarief € 323,65 
  Extra uur €   50,38 
 

 

 

 

 

 



 

APPARATUUR  
Flip-over (hele dag)       €   8,90 
Flip-over (halve dag)       €   4,45 
Beamer (incl. klein scherm en tafel; per halve dag)   € 29,50  bovenzaal 
Beamer (incl. klein scherm en tafel; hele dag)   € 50,00  bovenzaal 
Beamer met groot scherm en geluid (grote zaal; per dagdeel) € 62,00  grote zaal 
Beamer met groot scherm en geluid (hele dag)   €        100,00  grote zaal 
Projectiescherm  (per dag)      € 27,15 
Projectiescherm (halve dag)      € 13,60 
Draadloze microfoon  (per dag) 2 stuks aanwezig  € 29,00 
Draadloze microfoon (halve dag)  2 stuks aanwezig  €         15,00 
  
 
 

DRANKEN (per kopje of glas) 
Koffie en thee       € 2,40   
Thermoskan koffie of thee ( ongeveer 8 kopjes)  €        12,50   
Kan water       € 3,35 
Fles Water (Sourcy rood of blauw)    € 4,50 
Vruchtensap (appel en sinaasappel)    € 2,20   
Cola, Cola light, Seven-up, Sinas, Mineraalwater  € 2,20   
Cassis, Tonic, Bitter Lemon, Ice Tea   € 2,40 
Dubbelfris, Chocolademelk en Fristi     € 2,40 
Bier        € 3,20 
Jonge jenever, vieux en citroenbrandewijn   € 3,20 
Wijn, port en sherry      € 3,20 
Buitenlands gedestilleerd (vanaf)    € 4,95 
 

KOEK EN GEBAK 
Koekje        € 0,50 p. stuk 
Schaal koekjes, pepermuntjes, chocolaatjes (p.p.)   € 1,65 
Gesorteerde roomboter of amandelkoekjes   € 0,78 p. stuk 
Plakje roombotercake     € 1,10 p. stuk 
Lekkers van de dag      € 1,25 p. stuk 
 
Heeft u voorkeur voor iets anders voor bij de koffie, dan is dit uiteraard bespreekbaar. 
 
 
BITTERGARNITUREN (per portie 25 stuks) 
 
Bitterbal       € 22,50 
Gemengde bittergarnituur      € 31,50 
 
Gemengde zoutjes en nootjes (p.p.)   €   1,90  
 

 

 

 

 



MAALTIJDEN EN BUFFETTEN 
 

Basis Lunch (min. 6 pers.)     € 14,55 
Broodje Van Dobben kroket, krentenbol, 2 belegd broodjes met kaas en vleeswaren 
Melk, jus d’orange 
 

Aangepaste lunch kan in overleg. 

 
Warme maaltijden 
Voor groepen van 10 tot ongeveer 80 personen kunnen wij diverse warme maaltijden 

verzorgen . De  maaltijd wordt in buffetvorm geserveerd. Aanpassingen in verband met diëten 

(ook vegetarisch) worden zonder meerkosten doorgevoerd, mits 3 werkdagen van tevoren 

aangegeven. Inclusief salade. 

  € 17,50  

 

Nagerecht toevoegen is mogelijk per persoon              €    2,50 

 

• Alle consumpties worden speciaal voor u ingekocht en bereid. Dit betekent dat wij 

uitstekend op uw specifieke (dieet)wensen kunnen inspelen, maar ook dat u altijd van 

tevoren moet reserveren.  

Omdat wij met seizoen producten werken, kan de samenstelling van het buffet variëren. 

 

*Het is niet toegestaan om zelf meegebracht consumpties te nuttigen. 

 

 

 

 

 

 

Al onze prijzen zijn inclusief BTW. 

Over zaalhuur is geen BTW verschuldigd. 

 

 

 

 

 

 



Overige informatie 

• Zalen zijn te huur van maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 23.00 uur. Op 

zondag en op alle christelijke feestdagen zijn wij gesloten. (Het Trefpunt is alleen geopend 

wanneer er zalen verhuurd zijn. Wilt u eens langskomen, maak dan even een telefonische 

afspraak).  

• De zaal moet een kwartier na afloop van de huurperiode weer leeg worden opgeleverd. Bij 

eerdere aanvang of latere oplevering worden extra uren in rekening gebracht. 

• Bij annulering van de gereserveerde diensten brengen wij u altijd de zaalhuur in rekening.  .  

• Het Trefpunt beschikt over een overdekte fietsenstalling en een ruime, gratis parkeerplaats 

met 60 plaatsen. Het ligt dicht bij het NS-station en bij bushaltes. Overnachten kunt u 

eventueel in het naastgelegen hotel.  

 

 


