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Het Theehuis is het gehele jaar door te huur, behalve op zon‐ en feestdagen en gedurende de maand
augustus. Openingstijden tijdens verhuur: van 9.00 tot 20.00 uur; in overleg mogelijk tot 22.00 uur.
Gedurende deze openingstijden is het Theehuis beschikbaar voor lezingen, cursussen, vergaderingen,
fotosessies, High Teas, recepties, lunches en diners. Er is zitgelegenheid voor maximaal 35 personen;
bij staande recepties is de capaciteit maximaal 60 personen. In het Theehuis is WiFi aanwezig.

Voor invulling van diverse evenementen kan worden samengewerkt met onze vaste cateraar.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid een eigen cateraar in te schakelen.
De huurprijs :
losse uren :
Voor minimaal 2 uur bedraagt de huur € 120,00 per uur plus voorbereidings- en opruimtijd (€ 60,00 per
uur) én € 50,00 onderhoudskosten.
per dagdeel van 4, 8 of 13 uur :
-

€ 410,00 van 09.00 - 13.00 uur, of middag of avond (= 4uur)
€ 730,00 van 09.00 - 17.00 uur, of middag en avond (= 8 uur)
€ 1.010,00 van 09.00 - 22.00 uur (= 13 uur)

Een extra uur voorbereiding en 1 uur voor het naderhand opruimen zijn bij de prijs van de dagdelen
inbegrepen.
Voor extra uren verhuur wordt € 120,00 per uur gerekend.
Bij extra uren voorbereiding/opruimen wordt € 60,00 per uur in rekening gebracht.
De serre kan rondom dicht gemaakt worden; de kosten daarvoor zijn € 100,00.
Het grasveld achterop het terrein kan apart (of samen met het Theehuis) gehuurd worden voor een prijs
van € 100,00 (extra).
De huurprijs is incl. één overleg ter plaatse. Voor extra afspraken wordt € 12,50 per half uur in rekening
gebracht met een minimum van € 25,00.
Van de huurder wordt verwacht dat het Theehuis en omgeving schoongemaakt en opgeruimd wordt
afgeleverd zoals het is aangeleverd (vloeren, tafels, buffetten, toiletten en keuken schoon).
Alle genoemde bedragen zijn incl. 21% BTW.
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Annulering van een bevestigde reservering is mogelijk tot 1 week voor de gereserveerde datum tegen
betaling van € 100,00. Bij annulering binnen 1 week voor de gereserveerde datum is geen restitutie van de
huurprijs mogelijk. De huurfactuur wordt in principe uiterlijk 2 weken voor de gereserveerde datum
verstuurd en moet uiterlijk 1 week voor de gereserveerde datum zijn voldaan.

Afhankelijk van het type en omvang van de bijeenkomst, wordt in overleg met de Theetuin besloten of er
een gastvrouw (kosten € 25,00/uur), vanuit de Theetuin tijdens de bijeenkomst aanwezig zal zijn.
Er kan in het Theehuis muziek worden gemaakt met gebruikmaking van de daar aanwezige
geluidsapparatuur. ‘Live’ optredens zijn alleen binnen ‘unplugged’ toegestaan. Buiten mag geen muziek
gemaakt worden en er mag geen geluidsversterking, dus ook geen microfoon, gebruikt worden.
Kinderen jonger dan 12 jaar mogen niet zonder begeleiding in de modeltuin.
Het gebruik van confetti en glitter is zowel buiten als in het Theehuis niet toegestaan (ook niet in
ballonnen), omdat het niet op te ruimen is in het grind en de klinkervloer.
Schade aan het Theehuis en/of de opstallen, tuin, terrein en overige eigendommen van De Theetuin op het
Bastion Bakkerschans, veroorzaakt door de huurder en zijn of haar gasten, dient door de huurder volledig
te worden vergoed.
Het Theehuis en omliggend terrein moeten schoon en opgeruimd achtergelaten worden; dit is de
verantwoordelijkheid van de huurder.
Bij vertrek moeten de huurder en zijn of haar gasten er zorg voor dragen dat er geen geluidsoverlast is.
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