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Centrum de Linde 
voor ruimte- en zaalhuur

Ben je op zoek naar een mooie, goed bereikbare en 

betaalbare ruimte nabi j  Utrecht? Dan kun je terecht bi j 

Centrum de Linde! De Linde is een centrum met diverse 

zelfstandige prakti jken, gericht op het bevorderen van 

welzi jn en persoonl i jke groei . 

 

Centrum de Linde heeft de beschikking over een grote 

zaal,  een workshopruimte en prakti jkruimtes, voor 2 tot 30 

personen. De ruimtes zi jn per dagdeel,  dag of meerdere 

dagen te huur.  Al le ruimtes zi jn st i j lvol ingericht en ademen 

rust uit ,  ideaal voor workshops, trainingen, vergaderingen, 

1  op 1 sessies of andere bi jeenkomsten. Ook is het 

mogel i jk om de grote zaal en de workshopruimte te huren 

inclusief catering, wif i ,  geluidsinstal lat ie, f l ip-over, beamer, 

presentatiescherm en andere faci l itaire benodigdheden.

www.centrumdel inde.nl 

Centrum de Linde
Jachtlaan 15
3721 CA Bi lthoven

      info@centrumdel inde.nl 
      06 47 91 09 74 
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WAAROM CENTRUM DE LINDE?  
• Sfeervol le ingerichte locatie;
• Aantrekkel i jke pri jzen;
• Gelegen in het hart van Nederland (nabi j  Utrecht);
• Goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer;
• Op loopafstand van CS Bi lthoven;
• Gemakkel i jk en gratis parkeren in de buurt van Centrum 
   de Linde;
• Graag kondigen we je activiteit aan op Facebook en 
   agenda van onze website. 

MEER INFORMATIE 

Neem graag contact op voor informatie, een bezichtiging of 
een boeking via het telefoonnummer: 06 479 10 974. Of stuur 
een e-mai l  naar: info@centrumdel inde.nl .

TARIEVEN RUIMTE- EN ZAALHUUR

Grote zaal ´De Grote Linde´
• 50 m2, geschikt voor 10 tot 25 deelnemers.
• Tarief: € 50,-* per dagdeel . 
• Inclusief koff ie en thee voor maximaal 10 personen.

Workshopruimte ´De Kleine Linde´
• 30 m2, geschikt voor 4 tot 12 deelnemers. 
• Tarief: € 40,-*  per dagdeel . 
• Inclusief koff ie en thee voor maximaal 10 personen.

Prakti jkruimtes 
• 15 m2 tot 30m2.
• Tarieven vanaf: € 15,- tot € 25,-* per dagdeel  
• Prakti jkruimtes zi jn al leen te huur op regelmatige basis
  vanaf 1  dagdeel in de week. 

* Tarieven zi jn exclusief 21% BTW 
 


