Aanvraagformulier | Zaalverhuur
Middels dit formulier kunt u een zaal en/of faciliteiten reserveren.
Gegevens aanvrager:
Naam contactpersoon:
Adres:
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Gegevens factuuradres:
Organisatie:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Gegevens vergadering:
Vergadering:
Datum:
Aanvangstijd:
Eindtijd:
Aantal personen:
Zalen:
Zaal 1 max. 14 pers.

1 dagdeel

2 dagdelen

avond

Zaal 2 max. 18 pers.

1 dagdeel

2 dagdelen

avond

Zaal 3 max. 28 pers.

1 dagdeel

2 dagdelen

avond

Zaal 4 max. 45 pers.

1 dagdeel

2 dagdelen

avond

Zaal 5 max. 15 pers.

1 dagdeel

2 dagdelen

avond

N.B. Prijswijzigingen voorbehouden.
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Faciliteiten:
Beamer + scherm
Geluidsinstallatie inclusief 3 microfoons
Reversmicrofoon
Draadloos internet (wifi)
Drankarrangement:
Water (€ 1,50 per kan)
Koffie (€ 5,50 per kan)
Thee (€ 5,50 per kan)
Frisdrank (€ 2,00 per blikje)
Luncharrangement:
Luncharrangement 1 (op zaal)
Standaard lunch: 2 broodjes, melk en karnemelk (€ 11,50 per persoon)
Luxe lunch: 2 luxe broodjes, melk en karnemelk, jus d’orange en fruit (€ 14,50 per persoon)
Dagsoep (€ 2,75 per persoon)
Fruit (€ 0,60 per stuk)
Luncharrangement 2 (in restaurant)
Complete lunch: gebruikmaking hele assortiment restaurant (€ 14,50 per persoon)
Lunchpakket voor onderweg
Lunchpakket: 2 zachte broodjes, 1 stuk fruit en 1 flesje water (€ 10,00 per persoon)
Warme maaltijd
Warme maaltijd: keuze uit nasi met sate, bami met sate of lasagne met salade
(€ 14,50 per persoon)
Genoemde prijzen zijn exclusief 6% btw

N.B. Prijswijzigingen voorbehouden.
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Overige catering:
Lekkernijen bij de koffie (prijs per persoon)
Luxe koekjes (€ 0,50)
Grote koeken (€ 1,85)
Cake (€ 1,25)
Gebak assortiment (€ 2,50)
Petit four (€ 1,90)
Candy bar (€ 1,25)
Saucijzenbroodje (€ 2,50)
Kaasbroodje (€ 2,50)
Borrel (prijs per persoon)
Standaard: fris, bier, wijn en nootjes (€ 8,50)
Bittergarnituur (prijs per persoon)
Nootjes (€ 1,50)
Normaal: kaas en worst (€ 4,50)
Luxe: aanvulling normaal met diverse luxe producten (€ 7,50)
Warm (€ 7,50)
Alcoholische dranken
Rode wijn (€ 12,50 per fles)
Rode wijn (€ 2,75 per glas)
Witte wijn (€ 12,50 per fles)
Witte wijn (€ 2,75 per glas)
Pils (€ 2,50 per fles)
Genoemde prijzen zijn exclusief 6% btw

N.B. Prijswijzigingen voorbehouden.
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Door ondertekening van dit formulier verklaart u zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Handtekening aanvrager:

Plaats en datum:

Belangrijk
Graag een ingevulde en ondertekende formulier en deelnemerslijst retourneren per post, e-mail of
fax ter attentie van “Zaalverhuur”. Nadat het aanvraagformulier verwerkt is, krijgt u een bevestiging.
Let op: een ongetekend aanvraagformulier zal niet in behandeling worden genomen.
Contactgegevens
Faxnummer:
E-mailadres:
Adres:
Website:

030-6348909
zaalverhuur@knmvd.nl
Postbus 421
3990 GE HOUTEN
www.knmvd.nl/zaalverhuur

N.B. Prijswijzigingen voorbehouden.

