
 
 
Prijslijst zalenverhuur Raadhuis Vleuten 

 
Zaalverhuur is mogelijk op basis van een of 
meerdere dagdelen: 

Dagdelen en combinaties Starttijd Eindtijd 
Ochtend 08:30  12:30  
Middag 13:30 17:30 

Avond 19:00  23:00  
Ochtend en middag 08:30  17:30  

Middag en avond 13:30 23:00 
 

Er zijn drie ruimtes te huur: een vergaderruimte tot 
maximaal 4-5 personen (ruimte 1), een 
vergaderruimte tot 8-10 personen (ruimte 2) en de 
grote zaal voor gezelschappen tot ca. 55 
(theateropstelling) of tot 80 deelnemers (receptie).  

Tarief 
verg. 

ruimtes 

Ochtend Middag Avond Ochtend 
en 
middag 

Middag 
en 
avond 

Ruimte 
1   €75 €75 €75 €100 €100 

Ruimte 
2 €100 €100 €100 €150 €150 

 

De grote zaal is standaard voorzien van alle 
faciliteiten om als professionele trainingsruimte te 
kunnen gebruiken zoals het gebruik van een 
beamer, groot presentatiescherm, sprekers 
katheder en flipover. Raadhuis Vleuten kent tevens 
een partner tarief in de grote zaal wanneer deze 
meer dan 5 keer per jaar wordt gehuurd. 

Tarief 
grote 
zaal 

Ochtend Middag Avond 2 dag-
delen 

3 dag-
delen 

Normaal 
tarief 

€175 €175 €175 €250 €295 
Partner 

tarief 
€125 €125 €125 €195 €225 

 

Prijzen per 1 januari 2020 
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Aanvullende opties Raadhuis Vleuten 
 
 

Er zijn meerdere aanvullende arrangementen in 
combinatie met de zalenverhuur mogelijk. Bij grote 
groepen kan koffie en thee van tevoren worden 
klaargezet en ververst op een door u gewenste 
tijdstip. Bij kleinere groepen kan een Nespresso 
apparaat en thermoskannen voor thee in de ruimte 
voor u worden klaargezet zodat u dit zelf kunt 
gebruiken wanneer u wilt. Indien u bediening wenst 
voor het inschenken van drankjes en/of catering 
ondersteuning bij uw bijeenkomst is dit tegen een 
bedieningstarief per dagdeel per persoon mogelijk. 

Catering  Per stuk Extra opties  Per 
keer 

Koffie/Fris/Bier €2,00 Geluidsinstallatie  €125 
Thee €1,50 Laptop €50 

Cake/Gebak  €1,00/€3,00 Extra beamer  €50 
Wijn/glas €4,00 Bediening/dagdeel  €50 

 

Bij grotere bijeenkomsten kan aanvullend een 
professionele geluidsinstallatie gehuurd worden 
(bevat een DvD/Blu-ray speler, geluidsboxen, 
mengpaneel, microfoon met standaard en 
sprekerskatheder). Een laptop kan additioneel voor 
u worden klaargezet om presentaties of 
multimediabestanden op te zetten. Bij de twee 
kleinere vergaderzalen kan ook een beamer met 
scherm worden gehuurd en bijgeplaatst.  

Bij de koffie/thee is aanvullend een cake of ‘Raadhuis 
gebak’ mogelijk. Ook kan een eenvoudige tot luxe 
lunch of een buffet naar wens voor u worden 
verzorgd. Water wordt standaard en kosteloos voor 
u klaargezet. 

De zaalverhuur prijzen zijn btw vrij. De additionele 
dienstverlening en cateringprijzen zijn exclusief btw.   

 

Overige dienstverlening zoals lunch, buffet 
arrangementen en bediening zijn op aanvraag via: 
info@raadhuisvleuten.nl of www.raadhuisvleuten.nl 
 

We denken graag met u mee!  
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