Algemene informatie verhuur in de Kompaszaal.
De Kompaszaal is uitermate geschikt voor het vieren van uw feestje of evenement. Dit kan variëren
van verjaardag tot bedrijfspresentatie en alles wat daar tussen in zit. De ruimte is zeer flexibel in te
richten en uiteraard denken wij graag mee voor de juiste opstelling of inrichting
Daarnaast hebben we ruime ervaring in het verzorgen van de gewenste catering voor uw feest of
bijeenkomst. Wij gaan hierbij altijd uit van uw wensen en voorkeuren waardoor heel veel mogelijk is.
De Kompaszaal is op zich zelf al zo’n mooie en unieke locatie waardoor verdere versiering of
aankleding eigenlijk niet meer nodig is. Het aankleden van de ruimte met mooie bloemen en of
eventueel extra meubilair is veelal voldoende om het geheel af te maken.
Afijn, er kan nog wel een heel A4tje volgeschreven worden over de mogelijkheden en de unieke plek
maar het beste is natuurlijk om eens langs te komen, de Kompaszaal te bezichtigen en uw wensen en
de vele mogelijkheden te bespreken.
Hieronder alvast algemene informatie en kosten overzicht om alvast een eerste indruk te krijgen van
onze manier van werken en de kosten.
1. Volledige verhuur kan onbeperkt plaats vinden op maandag t/m zaterdag
2. Op zondagen wordt er niet verhuurd.
3. De datum verhuur geschiedt op basis van beschikbaarheid en onderling overleg.
4. Bij de huur van de Kompaszaal is afname van onze drankcatering verplicht.
5. Foodcatering vanuit de Kompaszaal is wenselijk. Wij hebben hier ruime ervaring mee en kunnen
aan tal van wensen voldoen. Deze kan variëren van eenvoudig tot zeer luxe. Uiteraard in onderling
overleg en we denken natuurlijk graag mee in de mogelijkheden.
6. Eventuele food catering van buitenaf is bij ons bespreekbaar. Er staat dan bijvoorbeeld een serveer
vergoeding van 2,50 pp tegenover bij diner en 1,- pp bij hapjes en taart.
7. Huurprijs bedrijven hele dag 1800,8. Huurprijs bedrijven middag of avond 1000,9. Huurprijs particulieren op aanvraag.
10.Bij de huur periode is 1 uur opbouw vooraf gaande en 1 uur afbouw na afloop inbegrepen. In
overleg kan hierin afgeweken worden waarbij gekeken wordt of daar eventuele extra (huur) kosten
aan verbonden zijn.
11. Techniek. DJ set: prof cd spelers, draaitafels en meng paneel. Geluidinstallatie: voldoende tot 250
personen. Verlichting: 2 maal Tbar 8 LED lampen en 2 maal starburst 200,00
12. Beamer en scherm, 75,00

13. Eventuele uitgebreidere geluid- en lichtinstallaties kunnen op aanvraag ingehuurd en geplaatst
worden.
14. Het maximale geluidsniveau van versterkte muziek binnen is 90 db continu. Dit niveau is ruim
voldoende voor een feest en zorgt er voor dat er geen geluidsoverlast naar de buren toe ontstaat.
15. De geluidsapparatuur wordt in principe altijd door ons verzorgt dit om te voorkomen dat er te
zware installaties worden neer gezet.
16. Bedienend personeel 25,- pp per uur. Bij hantering markt conforme drank en food prijzen is het
personeel inbegrepen.
17. Schoonmaakkosten zijn bij normaal gebruik inbegrepen. Wanneer de zaal bijzonder vervuild is
worden de extra schoonmaakkosten a 25,- pp per uur door berekend.
18. De offerte bevat zowel de zaalhuur als de catering.
19. Bij akkoord dient 2/3 van het geoffreerde bedrag aanbetaald te worden, 3 weken voor de
vastgestelde huurdatum.
20. Annuleringsvoorwaarden: Binnen 30 dagen is 50% van de zaalhuur verschuldigd, binnen 14 dagen
75% van de verhuur en binnen 7 dagen 90% van de verhuur.
21. Alle genoemde prijzen zijn ex btw.
22. Bij facturering achteraf worden er 15,- administratie kosten gerekend
23. Indien na onderling overleg nodig wordt de locatie overeenkomst Kompaszaal door beide partijen
ondertekend en van kracht.
24. Aanvulling op de geluidsvoorschriften:
Er kan geen muziek o.i.d. plaats vinden op het terras, ook al is het schitterend weer. Wanneer er,
luide, muziek binnen plaats vindt dan moeten de terras deuren dicht. Welke sowieso dicht gaan
tussen 22.00-23.00. Achtergrond muziek of de DJ die niet al te hard draait is geen probleem in
combinatie met het terras.
Wanneer de DJ gaat draaien mag het geluidsniveau niet boven de 90 decibel komen. Dit is een prima
volume om op te dansen en zo houden we ook de buren tevreden. Dit geld ook voor de andere
richtlijnen eigenlijk... Wanneer het terras is gesloten kan men beneden, binnen roken. Het is van
groot belang dat men binnen blijft en men niet aan de voorkant, buiten gaat roken en/of kletsen.
Zo is het ook bij het weggaan van belang dat men niet blijft hangen voor de deur en wanneer er taxi's
besteld worden, graag beneden, binnen daarop wachten. Het is handig wanneer dit op de avond 1 of
2 maal even centraal gemeld wordt via een microfoon zodat jullie gasten op de hoogte zijn. Wij
zullen hier en daar ook info ophangen en tegen het einde zal er ook iemand bij de deur beneden
staan om alles in goede banen te leiden.
Hieronder in het kort de algemene prijzen van drankjes, lunch, diner en buffet ex btw en ex
personeel en mastiek.

Drank:
Fris/koffie/thee vanaf 1,85
Bier vanaf 1,90
Wijn vanaf 15,00 per fles
Sterk vanaf 2,75
Lunch: Vanaf 6,50 pp tot 15,00 pp
Diner: 3 gangen menu 29,50
Buffet: 3 gangen vanaf 26,50

