PRIJZEN PER 1-1-2020
De Wildtshof biedt de mogelijkheid tot het huren van onze vergaderruimte geschik voor 2 tot 10
personen (max 12 personen). De vergaderruimte is gelegen op de eerste verdieping en is via een trap
bereikbaar. De ruimte is een zelfstandige geheel vernieuwde, moderne ruimte met daglicht, goede
verlichting, een gladde vloer en centrale verwarming.
De ruimte wordt verhuurd met:
• Draadloos internet
• Grootbeeld TV voor powerpoint presentaties
• Tafel met 10 stoelen
• Zitje met 3 fautuils
• Senseo koffie apparaat en waterkoker, eigen koffie/thee e.d. mee nemen
• Koffie en thee bekers, borden, bestek, waterkannen en glazen
• 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.
Gezien de vraag bieden wij de ruimte per uur aan en er wordt per half uur afgerond.
Heeft u bijvoorbeel een coaching van een uur en u wilt even van te voren alles in orde maken en na
dat uur afronden met de klant c.q. opruimen dan wordt het kwartier ervoor en erna doorberekend.
Prijzen:
• Vergaderkamer per uur zijn € 25,00 (afronding op 0,5 uur)
• Vergaderkamer hele dag € 150,00
•
•

Zandpaddock of roundpen € 10,00 per uur (afronding op 0,5 uur)
Zandpaddock of roundpen hele dag € 35,00

•
•

Individuele boxen € 35,00 per paard/dag incl. Stro en hooi
Weidepaddock € 22,50 per paard/dag bij beschikbaarheid

Note: De zandpaddock is 20x42 met los zand en derhalve ongeschikt om in te rijden.
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 8 dagen voor de besproken datum mogelijk, het voorschot wordt terug
geboekt op uw rekening.
• Wanneer u annuleert binnen 7 dagen voor de besproken datum, vervalt het voorschot aan de
Wildtshof.
• De factuur wordt binnen 8 dagen vooraf voldaan aan de Wildtshof.
• Alle hierboven genoemde prijzen zijn excl. 21% BTW.
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