De BoeddhaBoom – Zaalhuur
www.deboeddhaboom.nl / info@deboeddhaboom.nl
Vanaf november 2018 kunnen er twee zalen geboekt worden via De BoeddhaBoom
De grote zaal: 40m2
De kleine zaal: ongeveer 25 m2
Locatie GezondheidsCentrum Nieuw Helvoet, Hoonaartstraat 72, Hellevoetsluis
Beide zalen zijn sfeervol ingericht. Er is een keukentje (werkblad, gootsteen) met koffiezetter, waterkoker en
ijskast evenals een toilet. Gebruik van koffie en thee is inbegrepen. De ruimtes zijn te huren op alle dagen, inclusief
de avonden.
Tarieven voor boekingen in de periode 01 februari 2019 –01 juni 2019
Gezondheidscentrum Hoonaartstraat, grote zaal
• Minimale afname 1,5 uur:
€ 34,50 (28,50 excl btw)
• 2,5 uur
€ 59,30 (49,00 excl btw)
• Dagdeel (max 5 uur)
€ 67,15 (55,50 excl btw)
• Hele dag tussen 09.00-18.00 uur
€ 93,80 (77,50 excl btw)
Gezondheidscentrum Hoonaartstraat, kleine zaal
• Minimale afname 1,5 uur:
€ 23,60 (19,50 excl btw)
• 2,5 uur
€ 39,93 (33,00 excl btw)
• Dagdeel (max 5 uur)
€ 47,80 (39,50 excl btw)
• Hele dag tussen 09.00-18.00 uur
€ 76,84 (63,50 excl btw)
Boekingskosten per boeking: 11,80 incl btw (wordt verrekend met huur, dus komt er niet bij)
Je betaalt voor de werkelijke tijd, dus als een evenement van 19.00-20.30 is (1,5 uur) dan wil je waarschijnlijk om
18.30 in de zaal, en je bent er rond 21.00 uit. Je boeking beslaat dan dus 18.30-21.00 = 2,5 uur.
Wil je een terugkerende boeking op de agenda zetten? Vanaf 2x per maand voor een langere periode gelden er
voordeligere tarieven en gunstige annuleringsvoorwaarden (buiten onderstaande om), neem contact op om deze
door te spreken.
Annulering
Als je onverhoopt moet annuleren, dan gelden de volgende regels:
• tot 2 dagen van te voren: boekingskosten
• binnen 2 dagen: 50 % van het gehuurde tarief
• Geen annulering: 100 % van het gehuurde tarief
Boekingskosten
Deze kosten houden verband met het werk wat wij uitvoeren voor de evenementen (zie promotie) en het feit dat
de ruimte wordt vrijgehouden, zodat een ander er niet kan boeken. Dit bedrag wordt verrekend met de huur
(komt er dus niet bovenop). Bij annulering van de activiteit worden alleen de boekingskosten in rekening gebracht.
Er kunnen activiteiten na elkaar geboekt worden, dus graag de gereserveerde tijd aanhouden (rekening houdend
met inloop en afronden).
Capaciteit grote zaal
Theateropstelling
Carreopstelling
Yoga
Passief
Kring

max 40 mensen
15-20 mensen, eventueel met tafels
11 matjes
16 matjes
20 stoelen
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Capaciteit kleine zaal
Kring
Yoga / matjes
Passief
Mantra

12 stoelen
6 matjes
8 matjes
12-14 grond (meditatiekussens + stoelen)

Inbegrepen faciliteiten
• Tafels, stoelen, massagetafel (exclusief handdoeken en laken), yogamatjes, dekentjes en kussentjes.
• Koffie en thee is inbegrepen. De kopjes na gebruik graag in de vaatwasser plaatsen.
• Kleine koelkast, één plank moet vrijgehouden worden voor gebruik door anderen.
• Gebruik van beamer of tv als presentatie-medium.
• Gebruik van usb-box.
Promotie
• Indien gewenst wordt de activiteit vermeld op de agenda van de website van de BoeddhaBoom, eventueel
met doorlink naar de eigen site/facebookpagina. Er staat dan een korte beschrijving op de kalender,
waarvandaan doorgeklikt kan worden naar ‘meer info’.
• Evenementen door de huurder aangemaakt worden opgenomen op de Facebook-evenementenpagina van de
BoeddhaBoom (1400+ volgers). Geef hiervoor een seintje aan ons wanneer de activiteit klaarstaat.
• Aanmelden op de site/facebookpagina van Bewust Voorne Putten (door huurder zelf)
• Maandelijks wordt er een nieuwbrief verstuurd, waar alle activiteiten van die maand worden vermeld (230
abonnees)
Verwerken van aanmeldingen
• Het is het handigst dat jouw deelnemers zich bij jou aanmelden, zo heb je overzicht over hoe je activiteit
loopt. Geef hiervoor een mailadres of telefoonnummer op in de beschrijving van de activiteit voor op de
website en de agenda. Als mensen zich aanmelden bij de BoeddhaBoom dan krijg je gelijk een berichtje
hiervan. Registreer dit goed, wij houden dit verder niet bij.
Algemeen
• Iets niet in orde? Meld het gelijk, zodat er minimaal ongemak is.
• Laat de zaal achter zoals aangetroffen.
• Gebruikt servies graag in de vaatwasser plaatsen of afwassen.
• Schade? Kan gebeuren. Meld het, dan regelen we wat met de verzekering.
• Roken is niet toegestaan.
• Vraag de gasten of ze het pand zonder herrie willen verlaten.
• Kaarsjes/waxinelichtjes alleen in houdertjes gebruiken (aanwezig), dus niet zonder houdertje op de vloer
• Geen schoenen op de yogamatjes of kussens, geen voeten op de kussens (liggen mensen met hun hoofd op)
• Eventuele gevolgen van gegeven behandelingen in de door De BoeddhaBoom verhuurde ruimte zijn voor uw
eigen verantwoording. De BoeddhaBoom is hiervoor niet aansprakelijk.
• De BoeddhaBoom is niet verantwoordelijk voor schade aan personen of persoonlijke eigendommen die tijdens
de activiteit zijn ontstaan (sluit hiervoor zelf een verzekering af)
• Goederen van de huurder dienen door de huurder zelf verzekerd te zijn

Aanmelden? Mail: info@deboeddhaboom.nl
• Kijk op de website van De BoeddhaBoom www.deboeddhaboom.nl/events/ door jouw agenda naast die van
de Boeddhaboom te leggen. Overleg dan of er op de gewenste datum en tijd ruimte in de agenda is voor de
gewenste activiteit. Een boeking is pas definitief als deze is bevestigd(wellicht staan er data in optie).
• Geef factuurgegevens door: naam, adres, besproken datum en tijd, prijs en de naam van de activiteit en lever
een beschrijvende tekst aan voor de kalender (zie vragen hieronder)

Geef de volgende zaken door bij het boeken van de ruimte
(zie volgend blad)
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Geef de volgende zaken door bij het boeken van de ruimte
• Naam
• Bedrijfsnaam
• Adres
• Telefoonnummer
• Gewenste datum zaalhuur
• Wil je eerder in de zaal, en heb je nog wat tijd nodig na afloop van de activiteit? Geef dat hieronder aan
Voor op de agenda:
• Naam van de activiteit
• Tijden van de activiteit
• Prijs van de activiteit
• Je gegevens: waar kunnen mensen zich aanmelden? Liefst mail + telefoonnummer
• Beschrijving van de activiteit voor op de website, eventueel met link naar eigen website of facebook
Tip voor promotie
• Je kunt op de FaceBookpagina van Bewust Voorne Putten je evenement melden door ze de link van jouw
evenement in een persoonlijk berichtje te sturen https://www.facebook.com/bewust.voorneputten/
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