
 
              Zinvol leven door eigen regie  

 
Tarieven zaalgebruik Indekerngezond  

Dank dat je interesse hebt voor zaalgebruik bij Indekerngezond, we doen er alles aan om je verblijf 
zo prettig mogelijk te maken.  

 

 Tarieven Zaalgebruik (vrijgesteld 
van BTW) 

Workshopruimte (inclusief keuken)- max 
50 personen 
50 m2 

tot 10 personen 
- dagdeel € 230,00  
- hele dag € 391,00 

 
vanaf 10 personen tot 25 personen  

- dagdeel € 290,00  
- hele dag € 493,00  

 
vanaf 25 personen 

- dagdeel  € 350,00  
- hele dag € 595,00  

 

Podiumzaal- max 70-80 personen 
64 m2 

 
tot 10 personen  

- dagdeel € 430,00  
- hele dag € 731,00  

 
vanaf 10 personen tot 25 personen 

- dagdeel € 490,00  
- hele dag € 833 ,00 

 
vanaf 25 personen 

- dagdeel € 550,00  
- hele dag € 935,00  

 

Kantoor- max 8 personen 
10 m2 

€ 50,00 per uur Inclusief koffie en 
thee. 

Ontmoetingsruimte- max 30 personen 
95 m2 
(Alleen in het weekend of in de avonden 
te huur) 

tot 30 personen 
- dagdeel € 510,00  
- hele dag in overleg 

 



Hele pand- max 120 personen 
330 m2 

in overleg 

Werkplekken- 12 plekken 
met wifi/ koffie/ stopcontact 
30 m2 

kosteloos 

 
Faciliteiten Zaalgebruik 
Zaalgebruik is inclusief onderstaande faciliteiten, hiervoor rekenen we dus geen meerprijs.  

● Wifi  
● Beamer, HDMI kabel, geluidsboxen en projectiescherm 
● Flipover/ papier en stiften 

 
Koffie/ thee arrangement 

● Een koffie/ thee arrangement kost € 5,00 pp per dagdeel (inclusief BTW). Dit is 
inclusief versgebakken koekjes en kannen water. 

● Indien gewenst gewenst kan er lunch of diner geregeld worden via een externe partij 
o.a.via The Colour Kitchen of Dagelijks Lekker in het Leidsche Rijn Centrum.  

 
Korting 

● Afspraken met de VvE´s: 70% korting 
● Maatschappelijke doeleinden krijgen korting in overleg 

 
Reserveringen 
Heb je vragen, mail gerust! 
Reserveren kan via boekingen@indekerngezond.nl.  
 

Met uw bijdrage draagt u bij aan ons unieke wijkplatform Indekerngezond 
 in Leidsche Rijn, Vleuten-De Meern gericht op Positieve Gezondheid!  

Indekerngezond is een platform voor en door bewoners waarbij eigen regie & 
een betekenisvol leven centraal staat! 

mailto:boekingen@indekerngezond.nl

