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Tarieven voor verhuur accommodatie AV Rijssen

datum :

01-01-17

Verhuren per dagdeel of anders vermeld
Een dagdeel:
Een dag is op te delen in 3 dagdelen nl: ochtend,middag en avond.
Ochtend
Middag
Avond

:
:
:

08.00 uur - 13.00 uur
13.00 uur - 18.00 uur
18.00 uur - 23.00 uur (Verhuur kantine tot uiterlijk 24.00 uur)

Wat huur je?
Clubgebouw

Atletiekbaan

Accommodatie

Kantine

Atletiekbaan

Kantine

Garderobe /kleedkamer

Midden terrein

Garderobe /kleedkamer

Toiletten

Toiletten

Multifunctionele ruimte

Multifunctionele ruimte

Vergader ruimte

Vergader ruimte
Atletiekbaan
Midden terrein

Tarieven

per

Uur

Dagdeel

Dag

Clubgebouw

€ 25,00

€ 100,00

€ 225,00

Atletiek baan

€ 25,00

€ 100,00

€ 225,00

Accommodatie

€ 40,00

€ 160,00

€ 350,00

Trainngsmateriaal

€ 10,00

€ 35,00

€ 60,00

Verhuur kantine voor fam. feestjes, eigen leden;
Vijdag avond;

van 19.00 uu tot 24.00 uur

(opmerking; er kan eventueel een training zijn gepland).

Zaterdag middag

van 14.00 uu tot 18.00 uur

(opmerking; er kan geen gebruik van de keuken worden gemaakt).

Zaterdag avond

van 19.00 uu tot 23.30 uur

01) Huur voor feestjes eigen leden excl. gebruik van keuken en zonder bediening per dagdeel
Zelf voor hapjes en drankjes zorgen.
geen bardienst aanwezig

€ 100,00

02) Huur voor feestjes eigen leden met gebruik van keuken en met bediening per dagdeel
Hapjes en drankjes volgens kantine lijst.
bardienst aanwezig

€ 125,00

Buffet of barbecue.

in nader overleg

Scholen, bedrijven of andere evenementen nader vaststellen.
Als er verhuurd wordt zijn bovenvermelde tarieven incl. vergoeding voor een toezichthouder van de AV.
Deze toezichthouder ontvangt 5,-- euro per uur.
In dit soort gevallen eerst meer informatie inwinnen wat de bedoeling is.
Indien op avonden de baanverlichting wordt gebruikt zijn de meerkosten 50.00 euro
Bij schade aan trainingsmateriaal zal een en ander tegen nieuwwaarde in rekening worden gebracht
Gebruik en omgang met trainingsmateriaal is voor eigen risico.
Bestuur AV-Rijssen

