Prijzen en voorwaarden Amersfoortvergaderen.nl
● Wij verhuren onze ruimte voor de alles-in-een prijs van € 350,00 (excl. BTW) per dag, exclusief lunch.
Hiervoor krijg je onbeperkt koffie, thee, een heleboel frisdrank, lekker vers fruit, audiovisuele apparatuur,
een groot scherm, een flipover en natuurlijk een geweldig mooie locatie in hartje Amersfoort voor.
● Deze prijs geldt voor een groep van max. 14 personen. Wilt u met meer personen van de ruimte gebruik
maken? Dat kan; we hanteren hiervoor de volgende staffel:
15 t/m 20 personen € 450,00 (excl. BTW per dag
21 t/m 30 personen € 600,00 (excl. BTW) per dag
31 t/m 40 personen = op aanvraag
● Geen zin om aan een tafel te zitten? De ruimte is voorzien van heerlijke banken en loungestoelen, voor
sessies met een wat minder formeel karakter. Laat uw fantasie de vrije loop nemen, want alle
meubelstukken, inclusief de gordijnen om meerdere aparte ruimtes te creëren, staan tot uw beschikking
tijdens de verhuurperiode.
● Tussen de middag de honger stillen? Dat kan op tien seconden loopafstand bij restaurant Hoogvuur. De
lunch kunt u vooraf bij ons reserveren a € 10,50 (ex BTW) per persoon, bestaande uit: Gebruik lunchbuffet
met broodjes, salades, beleg, fruit, inclusief melk/verse jus d’orange.
● De sleutel van de ruimte beheert u de hele dag zelf. U heeft dus alle vrijheid om te gaan en staan waar u
maar wilt, maar bent ook verantwoordelijk voor het afsluiten van de ruimte als u deze (even) verlaat.
● Bent u overtuigd van de meerwaarde van onze locatie en besluit u te reserveren? Top! Gebruik hiervoor
het reserveringsformulier op deze website. Dan krijgt u van ons per mail een bevestiging waarin al uw
keuzes duidelijk worden vermeld.
● Kiest u voor een lunch, dan geeft u van tevoren aan om hoeveel personen het gaat. Dit aantal geldt als
minimum. Indien de werkelijke hoeveelheid lunches hoger is, wordt hiervoor achteraf een meerprijs
gerekend.
● Ziet u er later toch vanaf? Kan gebeuren. Tot twee weken voor de gereserveerde datum kunt u kosteloos
annuleren, daarna bent u 50% van het factuurbedrag verschuldigd. Zien we u helemaal niet verschijnen dan
verwachten we alsnog 100% van de kosten te ontvangen.
● Wilt u achteraf gezien toch niet lunchen, maar had u dat wel gereserveerd? Geeft niks. Tot twee dagen voor
de gereserveerde datum kunt u de lunch nog kosteloos annuleren. Daarna bent u het volledige bedrag aan
ons verschuldigd.

