
Informatie ruimteverhuur
Op werkdagen tussen 9.00 tot 17.00u verhuurt Klooster Sint Agatha diverse ruimtes. Overige dagen 
en tijden zijn soms mogelijk in overleg.

Capaciteit en prijs
Ruimte Capaciteit Prijs in euro's1

Ontvangstruimte (begane grond) Tot ca. 15 personen 50,00
Kleine vergaderzaal (1e etage) Tot ca. 20 personen 50,00
Huiskamer (1e etage) 2 Tot ca. 50 personen 75,00
Zolder (2e etage) 2 Tot ca. 80 personen 75,00
Poortgebouw3 Tot ca. 80 personen 150,00
Kerk2,4 Tot ca. 180 personen 300,00
1 Prijs per dagdeel (4 uren), inclusief verwarming en schoonmaak.
2 In de ruimte is een geluidsinstallatie aanwezig.
3 Het is niet mogelijk het poortgebouw te huren op woensdag-, donderdag-, vrijdag- en 

zondagmiddag in de periode mei t/m oktober. 
4 Prijs concerten in overleg.

Op de prijzen is geen BTW van toepassing. Na afloop ontvangt u een factuur.

Faciliteiten
 De etages zijn te bereiken met een lift.
 Er is in de zalen geen WiFi aanwezig.
 Voorzieningen poortgebouw: keukentje met koffiezetapparaat, waterkoker, wasbak, 

keukentextiel, kopjes en schoteltjes, thee- en waterglazen. Gebruik in overleg.
Heren- en damestoiletten.

Voorwaarden
 Ruimtes worden per dagdeel (4 uur) verhuurd.
 De ruimte wordt door de gebruiker in de staat achtergelaten waarin de ruimte is 

aangetroffen.
 Ruimtes worden verhuurd mits het gebruik te plaatsen is binnen de kloosterlijke omgeving en

de activiteiten van het Erfgoedcentrum dat in het klooster is gevestigd.

Optionele huur
Huur beamer: € 25,00 per dagdeel
Huur flip-over: € 10,00 per dagdeel

Mogelijkheden voor eten/drinken
 Vergaderarrangement koffie/thee/water: € 5,00 p.p. per dagdeel
 Vergaderarrangement koffie/thee/water en plak kloosterkoek: € 6,00 p.p. per dagdeel
 Lunch: € 14,00 p.p. De lunch bestaat uit: soep, twee belegde broodjes, krentenbol, fruit, 

koffie/thee en vruchtensap.
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Impressie ruimtes

Ontvangstruimte Kleine vergaderzaal
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Zolder Kloostertuin
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Poortgebouw terras                  Kerk              
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