Zaalhuur Contactweide Boskoop
2019
Kosten:
Zaalhuur
Versieren vooraf
Koffie/thee
Open/sluit kosten
Borg

€20,- per uur
€10,- max 1 uur (optie)
€60,- voor de gehele zaalhuur (optie)
€20,- eenmalig (verplicht)
€50,- eenmalig (verplicht)

De gehele kosten dienen vooraf contant gepast of gepind betaald te worden!
Open/sluit kosten en de borg dienen contant betaald te worden (€70,-)

Aanwezig apparatuur:
-

Vaatwasser
Magnetron
4-pits gasfornuis
Koelkast
2 Vriezerlades
Stereotoren met cd-speler en een aansluiting voor uw telefoon.
Koffiemachine (is een munten automaat, €1,- per kopje) + Waterkoker + Senseo (u
dient wel zelf de koffie pads, thee, suiker en melk mee te nemen) U kunt er ook voor
kiezen de koffie en thee af te kopen voor €60,- dan hoeft u zelf niks mee te nemen.

Huisregels:
-

-

Houd te allen tijde rekening met onze dieren! Zorg ervoor dat er geen eten, drinken,
versiering of overlast komt bij onze dieren. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk geen
kleine kinderen alleen te laten bij onze dieren.
Geen buiten versiering!
Boxen en onze spullen aan de muur graag laten staan en hangen!
Het is bedoeling dat u de zaal en toiletten netjes en opgeruimd achter laat en de
tafels en stoelen weer neerzet zoals u ze heeft aangetroffen.
Plankband en versieren graag overal goed verwijderen.
De zaal kan gehuurd worden tussen 08:00 en 00:00 (om 00:30 gaat het alarm erop)
Als u de zaal tot een bepaalde tijd huurt moet het dan ook opgeruimd zijn, zodat de
volgende gasten gelijk kunnen versieren. Er is dus geen extra opruimtijd achteraf.
Vooraf versieren is nog mogelijk tegen betaling van €10,- voor max 1uur, dit is niet

-

-

-

meer gratis zoals voorgaande jaren. Mocht u zich hier niet aan houden zijn wij
genoodzaakt om de borg in te houden.
“Harde” muziek mag tot 22:00 gedraaid worden, maar om 00:00 moet alles stil zijn.
Wilt u gaan BBQ dat mag buiten op het terras (dus niet op het plein bij de dieren),
maar alleen met een gas of elektrische BBQ. Ook frituren moet buiten op het terras
gedaan worden. Vuurkorf en open vuur is niet toegestaan!
Wilt u de vuilniszakken zelf meenemen naar huis of met uw gemeente pas
(Gemeente pas Alphen aan den Rijn) in de ondergrondse container doen verderop in
de straat.
Mochten er bezoekers komen die niet bij u horen tijdens de zaalhuur en er zijn geen
vrijwilligers van ons bij, is het u verantwoording voor eventuele schade. U mag
daarom ook de bezoekers vriendelijk verzoeken de kinderboerderij te verlaten.
Weigeren ze of is er iets aan de hand kunt u ons altijd bellen.

Onze medewerker is vooraf tijdig aanwezig om de zaal te openen en u rond te leiden en zal
op de afgesproken tijd de zaal weer afsluiten. Vragen en klachten kunt u sturen via mail
naar: zaalverhuurboskoop@kinderboerderijalphen.nl of bellen op 0683397419

