
Verhuur gemeenschapsruimte. 
Wanneer u een vergadering, workshop of andere bijeenkomst wilt organiseren en op zoek 
bent naar eens iets anders, dan hebben wij een leuke ruimte voor u beschikbaar. Onze 
gemeenschapsruimte de Parel is te reserveren voor maximaal 25 personen, van dinsdag t/m 
vrijdag tussen 17:00 uur en 23.00 uur.

De kosten hier voor bedragen:

- Voor een groep t/m 10 personen € 50,00, en voor elke persoon extra € 4,00. 

                                                                                                                

- Inclusief één consumptie voor elk persoon.

-   Voor elke extra consumptie betaald u de prijs die in ons winkeltje gelden.

- Het basistarief is voor de duur van twee uur, er is een mogelijkheid om deze te verlenging de 
kosten hier voor zijn 20,00 euro per uur ongeacht de groepsgrootte.

 

Voor de duidelijkheid:

- Tijdens uw bijeenkomst is er een vertegenwoordiger van de kinderboerderij aanwezig.

 

- U kunt gebruik maken van de toiletten in de stal, hier is ook een invalide toilet. 

-  Denkt u er aan dat In de Parel dieren aanwezig zijn, dit i.v.m. eventuele allergieën! 

- Stel dat u wat versiering wilt ophangen dan bent u hier vrij in. 

- Verder willen wij voor zowel binnen als buiten geen geluidsoverlast.

- Wij verzoeken u om de Parel weer netjes achter te laten.

- Bij overmacht situaties kan de kinderboerderij genoodzaakt zijn de bijeenkomst af te 
gelasten. Wij hopen op uw begrip.  



Annuleren:    

- Wanneer u uw bijeenkomst een week of korter van tevoren afzegt, of vergeet af te zeggen 
dan zijn de kosten 25,00 euro, dit omdat wij die dag waarschijnlijk niets meer kunnen 
inplannen. Bent u genoodzaakt het af te zeggen en u bent nog ruim op tijd dan zijn er geen 
kosten aan verbonden.

Wij zien u graag op uw volgende bijeenkomst!

              

 Inschrijfformulier bijeenkomst

              Soort bijeenkomst (vergadering, workshop, cursus enz.): 

               …………………………………………………………………………………………………………………….

               Naam bedrijf              ….………………………………………………………………………………...

               Naam particulier       ……………………………………………………………………………………..

Straat:                          …………………………………………………………………………………….

               Postcode                     …………………………………………………………………………………….

Woonplaats:               …………………………………………………………………………………….

telefoonnummer:      …………………………………………………………………………………….

Emailadres:                 ……………………………………………………………………………………

               Datum bijeenkomst:  …………………………………………………………………………………...

               Tijd:                              van……………………………………tot…………………………………….

Aantal gasten:            …………………………………………………………………………………….

              

               Datum:                          ……………………………………………………………………………………

              



               Handtekening:            …………………………………………………………………………………....


