Prijslijst regelmatig huren bij Noord Straalt
Per februari 2019
Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW

Per uur

€ 15

Per
dagdeel
(4½ uur)
€ 50

Per twee
Per
aaneengesloten contract
dagdelen
€ 95

Kleine groepsruimte 33 m2

€ 17,50

€ 60

€ 110

tbv individueel werk) vast gebruik:

n.v.t.

€ 25

€ 47

Extra incidenteel gebruik:

€ 11

€ 30

€ 55

Beide groepsruimtes samen

n.v.t.

€ 100

€ 195

Alle ruimtes samen

n.v.t.

€ 120

€ 250

€ 15

n.v.t.

<<

(met aparte berg/kleedruimte 7 m2)

Grote groepsruimte 42 m2
Praktijkruimte 15 m2 (of een groepsruimte

(kan allen op zondag)

Lunchruimte, indien beschikbaar
(inclusief gebruik servies en bestek)

NB: Aanvullend op bovenstaande verwachten wij dat iedereen minimaal voor € 60 per maand
bij ons huurt. Indien van het gebruiksrecht geen gebruik wordt gemaakt berekenen wij
hiervoor € 20 per maand (uitgezonderd één vakantiemaand per jaar).

➢

➢

➢
➢
➢
➢

Schoonmaakkosten, indien van toepassing

€ 20

Administratiekosten (eenmalig)

€ 25

Waarborgsom, per sleutelset

€ 60

Administratiekosten bij wisselend inboeken van uren/dagdelen; per jaar:

€ 50

Tijden van de dagdelen zijn: 9:00 – 13:30 uur; 13:30 – 18:00 uur; 18:00 – 22:30 uur. Tijden
zijn de werkelijke gebruikstijden, dus inclusief voorbereiding en opruimen/schoonmaken).
Afwijkende tijden in overleg.
Huurovereenkomsten worden afgesloten voor maximaal 3 maanden en kunnen daarna
direct stilzwijgend met telkens drie maanden verlengd worden. Vaste huurders betalen bij
verlenging geen administratiekosten.
Administratie is inclusief vermelding van uw activiteit op onze website en onze pagina’s op
Facebook.
Huren op uurbasis is slechts beperkt mogelijk en moet soms wijken voor dagdeelhuur door
derden
Huurprijzen zijn inclusief gebruik van de aanwezige (keuken)inventaris, hulpmiddelen en
thee, maar exclusief gebruik van koffie.
Wie zelf de gebruikte ruimte(s) weer schoonmaakt betaalt geen schoonmaakkosten

Noord Straalt
tt Vasumweg 24A, 1033 SC Amsterdam
06 4972 0386 (Eric)
06 5247 6596 (Esther)
Email: info@noordstraalt.nl
Website: www.noordstraalt.nl
Facebook: www.facebook.com/noordstraalt

