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PRIJZEN PER 1-1-2019 
 
De Wildtshof biedt de mogelijkheid tot het huren van onze vergaderruimte (50m2) voor vergaderingen, 
trainingen, workshops of andere bijeenkomsten. De vergaderruimte is gelegen op de eerste 
verdieping en is alleen via een trap bereikbaar. De ruimte is een zelfstandige nette heldere ruimte met 
daglicht, goede verlichting, centrale verwarming en tapijt. 
 
De ruimte wordt verhuurd met: 

• Draadloos internet 
• Grootbeeld TV voor powerpoint presentaties  
• Projectiescherm  
• Tafels – eventueel statafels met rok 
• Stoelen 
• Gebruik senseo apparaat en waterkoker, eigen koffie/thee e.d. mee nemen 
• Parkeerruimte 
• Elektra 
• Verwarming 

 
Koffie/thee/fris en lunch of borrelhapjes kunnen zelf geregeld worden. 
Wilt u de lunch, borrelhap e.d. graag geregeld hebben dan kunnen wij u een goed adres geven die 
broodjes of een warme lunch/diner komt brengen. 
 
Dag prijzen voor alleen de vergaderruimte 
€ 65,00  tot 3,5 uur per dag 
€ 80,00  4 tot 6 uur per dag 
€ 95,00  voor een hele dag tussen 9:00 en 18:00 
 
Dag prijzen voor de vergaderruimte en de zandpaddock van 20 x 42 (achter de voerstraat) 
€ 80,00  tot 3,5 uur per dag 
€ 95,00  4 tot 6 uur per dag 
€ 120,00 voor een hele dag tussen 9:00 en 18:00 
 
Alle prijzen zijn excl. 21% BTW 
Voor avonden alleen in overleg. 
 
Overige afspraken: 

• Bij reservering van de vergaderruimte brengen wij een voorschot in rekening.  
• Annuleren is tot 15 dagen voor de besproken datum mogelijk, het voorschot wordt terug 

geboekt op uw rekening. 
• Wanneer u annuleert binnen 14 dagen voor de besproken datum, vervalt het voorschot aan 

de Wildtshof. 
• De factuur wordt voor aanvang van de cursus/training voldaan aan de Wildtshof. 
• Alle hierboven genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


