
 
 
Voorwaarden Zaalhuur ‘Centrum de Linde’ 

 

Optie / Reservering: 

 Als huurder kunt u een optie nemen op een zaal in Centrum de Linde. Deze optie is kosteloos, 

wordt bevestigd in een offerte en geldt maximaal voor een termijn van één maand. Voor het 

einde van deze periode kunt u schriftelijk (via email) aangeven of u deze optie wil omzetten in 

een reservering.  

 Indien een andere gegadigde zich voor dezelfde zaal meldt, wordt er contact met u opgenomen. 

U krijgt dan maximaal één werkdag de gelegenheid om de optie om te zetten in een reservering. 

 Indien u een reservering wenst te annuleren, kunt u dit doen door een email te sturen naar 

ninahamburger@casema.nl  

 

Bij het annuleren van een reservering gelden de volgende annuleringskosten: 

 Tot 4 weken van tevoren: kosteloos. 

 Tot 3 weken van tevoren: 50% van de ruimtehuur. 

 Tot 2 weken van tevoren: 70% van de ruimtehuur. 

 1 week van tevoren: 80% van de ruimtehuur.      

 

Dagdelen: 

 Dagdeel 1:  08:30 - 12:30 uur 

 Dagdeel 2:  13:00 - 17:30 uur 

 Dagdeel 3:  18:00 - 23:00 uur 

Overlapping van dagdelen wordt als 2 of 3 dagdelen berekend. 

 

Zaalhuur per dagdeel 

 Grote zaal van 50m²:  € 50 (exclusief 21% BTW) 

 Workshopruimte van 30m²  € 40 (exclusief 21% BTW) 

 

 



In de grote zaal en workshopruimte staat ter beschikking: 

 Een behandeltafel, muziekinstallatie, evenals extra kacheltje, 24 stoelen, tafels, yogamatten, 

kussens, plaids en Flipover.  

 Beamer en beamerscherm (tegen een extra vergoeding van € 15  per dag).    

 

Koffie, thee en lunch: 

 Koffie en thee is bij de prijs inbegrepen tot groepen van 10 personen. Bij meer dan 10 

deelnemers wordt een extra vergoeding van € 1,-  per deelnemer per dagdeel in rekening 

gebracht.  

 Je mag zelf lunch meenemen en gebruik maken van het koffiezetapparaat, de koelkast, de 

waterkoker, het servies, de thermoskannen en het bestek, die in de keuken aanwezig zijn.  

 In overleg kan catering verzorgd worden. Informeer hiernaar bij de beheerder. 

 

Huisregels: 

 Huurder verplicht zich de ruimte(n) achter te laten in de staat zoals deze bij aanvang van het 

gebruik is aangetroffen. (Afwas gedaan en opgeruimd, materiaal als stoelen, kussentjes e.d. 

terug op de plaats waar het vandaan komt. De zaal en gang en keuken na afloop  gestofzuigd).   

 Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan de ruimte(n) en het daarin aanwezige. Schade zal 

verhaald worden op de huurder. Eventuele schade wordt zsm gemeld aan beheerder. 

 Huurder zal vooraf de ruimte(n) controleren op eventuele gebreken of schade. 

 De verhuurder is niet aansprakelijk voor vernielingen of vermissingen van persoonlijke 

eigendommen of eigendommen van de huurder.  

 Het is de huurder niet toegestaan de ruimte(n) aan derden in gebruik te geven of onder te 

verhuren. 

 Het aanbrengen van versieringen en plaatsen van décorstukken is alleen toegestaan in overleg 

met de verhuurder. 

 Het gebruik van open vuur, spuitbussen en vuurwerk (inclusief sterretjes) is verboden. 

 Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan. 

 maximaal 35 bezoekers in de grote zaal en in het gebouw maximaal 70 bezoekers indien er 

gebruik wordt gemaakt van alle ruimtes  

 In overleg zal de sleutel overhandigd worden. Over de wijze van inleveren worden mondeling 

afspraken gemaakt.  

 Bij muziek de ramen en deuren sluiten.  

 maximum eindtijd is 23.00 uur, om 24.00 uur moet iedereen het pand hebben verlaten. 

 Huurder is verantwoordelijk voor goed afsluiten en achterlaten van de ruimte (verwarming uit, 

lichten uit, schuifpui en voordeur op slot).  

 

Centrum de Linde 

Jachtlaan 15 

3721 CA, Bilthoven 

Info@centrumdelinde.nl /www.centrumdelinde.nl  

Beheerder en contactpersoon: Nina Hamburger 06 47910974 
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