Informatie ruimteverhuur
Op werkdagen tussen 9.00 tot 17.00 uur verhuurt Klooster Sint Agatha diverse ruimtes voor
vergaderingen, lezingen, symposia en dergelijke. De ruimtes worden niet verhuurd voor feesten.

Capaciteit en prijs
Ruimte
Capaciteit regulier
Capaciteit 1,5 m
Prijs1 per dagdeel (4 uur)
e
Vergaderzaal (1 etage)
Tot ca. 10 personen
Tot 8 personen
€ 50,00
e
Huiskamer (1 etage)
Tot ca. 40 personen
Tot 18 personen
€ 75,00
Zolder (2e etage)
Tot ca. 80 personen
Tot 40 personen
€ 75,00
2
3
Poortgebouw
Tot ca. 80 personen
20 tot 40 personen
€ 150,00
Kerk
Tot ca. 180 personen 30 tot 60 personen4 € 300,005
1
Op de prijzen is geen BTW van toepassing. Na afloop ontvangt u een factuur.
2
Poortgebouw kan van mei t/m oktober niet gehuurd worden op woe-, do-, vrij- en zondagmiddag.
3
Capaciteit binnen is 20 personen. Inclusief gebruik terras is de capaciteit 40 personen.
4
Afhankelijk van manier van gebruik van de kerk.
5
Prijs concerten in overleg.

Faciliteiten





De etages zijn te bereiken met een lift.
In de kerk, de huiskamer en op zolder is een geluidsinstallatie aanwezig.
In de huiskamer en op zolder is een groot presentatiescherm (neem laptop mee) aanwezig.
Het Poortgebouw is een zelfstandig gebouw met directe toegang tot de tuin, een podium,
eigen toiletten en een tv-scherm waar een laptop op aangesloten kan worden.

Prijzen huur faciliteiten

Presentatiescherm: € 25,00 per dagdeel
Flip-over of whiteboard: € 10,00 per dagdeel

Prijzen catering




Vergaderarrangement koffie/thee/water en plak kloosterkoek: € 6,00 p.p. per dagdeel.
Lunch (vanaf 10 personen): € 14,00 p.p. De lunch bestaat uit: soep, twee belegde broodjes,
krentenbol, koffie/thee, vruchtensap en melk.
Borrel: € 7,50 p.p. De borrel bestaat uit twee drankjes p.p. (spa rood, appelsap uit de
kloostertuin, cola, kloosterbier en witte wijn van De Daalgaard), nootjes en kaaskoekjes.
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