Service kosten in euro Verenigingen
2019

incidenteel

jaarcontract

Ruimte

1
2
hele
dagdeel dagdelen dag

1
2
hele
dagdeel dagdelen dag

Hele theaterzaal

140 ,-

280,-

420,-

91,-

182,-

273,-

Halve theaterzaal

70,-

140,-

210,-

45,50

91,-

136,50

Podium theater

70,-

140,-

210,-

45,50

91,-

136,50

Vergaderruimte 22 of 23

15,-

30,-

45,-

9 ,50

19,-

28,50

Muzieklokaal

21,50

43,-

64,50

14,-

28,-

42,-

Yogalokaal
Foyer

21 ,50
21 ,50
43,50

43,43,87,-

64,50 14,64,50 14,130,50 33,-

28,28,66,-

42,42,99,-

Café

72,50

145,-

217,50

108,-

162,-

Biljartruimte

54 ,-

Service kosten in euro Commercieel
2019
Ruimte
Hele theaterzaal
Halve theaterzaal
Podium theater
Vergaderruimte 22 of 23
Muzieklokaal
Yogalokaal
Biljart
Foyer en café

incidenteel

jaarcontract

1
2
hele
dagdeel dagdelen dag

1
2
hele
dagdeel dagdelen dag

264,132,132 ,21,50
38,38,38,-

157,78,50
78,50
17,50
25,25,25,-

528,264,264,43,76,76,76,-

792,393,393,64,50
114,114,114,-

314,157,157,35,50,50,50,-

471,235,50
235,50
52,50
75,75,75,-

Commercieel gebruik van onze horecaruimtes is niet
toegestaan binnen onze vergunning

Adres: SGDV Schandeloseweg 1, 5941 CP Velden
Coördinator: Joep Wilbers, telefoon: +31 6 383 04 350
Mail: info@bmv-devilgaard.nl KvK: 62245082, Bank: NL70INGB0006716107 BTW 854725271B01

Gebruik Theaterlicht per keer
Lichttechnicus - programmeur per keer
Gebruik grote geluidsinstallatie
Theater incl. 6 microfoons
Gebruik kleine geluidsinstallatie mobiel
incl. 2 microfoons
Gebruik Beamer of Flatscreen
Gebruik mobiele speaker met
microfoon
Gebruik draadloze microfoon los

75,75,150,75,15,15,5,-

Sponsortarieven in Euro
Verenigingstarief:
Toiletreclame per maand
Opmaak toiletreclame per keer
Afdrukkosten toiletreclame per poster

Reclame infoschermen foyer per
maand
Reclame infoschermen foyer per jaar

32,50
12,50
2,50

Commercieel tarief:
50
12,50
2,50

25,250,-

❖ Voor het gebruik van onze ruimtes, faciliteiten, diensten en materialen zijn onze
huisregels en voorwaarden van toepassing.
❖ Opmaak en afdrukken van Toiletreclame wordt altijd door Stichting
Gemeenschapshuis De Vilgaard verzorgd.
❖ Verenigingstarief voor reclame geldt voor vaste gebruikers van BMV de Vilgaard
voor aankondiging van evenementen gehouden bij BMV de Vilgaard, of wervende
uitingen.
❖ Goede doelen kunnen in aanmerking komen voor verenigingstarief voor reclame. De
beoordeling hierover is aan Stichting Gemeenschapshuis De Vilgaard.
❖ Sponsoren mogen vermeld worden op een aankondiging van een evenement. Indien
deze nadrukkelijk aanwezig zijn, of de uiting wordt commercieel van karakter, is het
commercieel tarief van toepassing. Beoordeling hiervan is aan Stichting
Gemeenschapshuis De Vilgaard.
❖ Reclame voor de infoschermen dient aangeleverd te worden in het afgesproken
formaat en afgesproken resolutie. Voor meerwerk ten gevolge van het niet volgens
afgesproken aanleveren van bestanden, behoudt Stichting Gemeenschapshuis De
Vilgaard zich het recht voor om kosten voor dit meerwerk in rekening te brengen.
❖ Vaste gebruikers van BMV de Vilgaard mogen evenementen gehouden in de Vilgaard
kosteloos laten aankondigen op de infoschermen in de foyer.
❖ Het maandtarief voor de infoschermen is voor één slide in een reeks, het jaartarief
voor twee -evt. verschillende- slides in een reeks.
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Arrangementen bij vergaderingen en evenementen

Catering tijdens vergaderingen:
Kan koffie of thee ( 8 á 10 kopjes )
Koud water
Overige consumpties

€ 8,50 / kan
gratis
per stuk, bartarief

“open inloop” cake ( ca 10 plakjes / cake )

€ 5,-- / cake

Deze cake wordt gebakken door deelnemers aan de open inloop
in de Vilgaard. Een deel van de opbrengst vloeit terug naar de open
Inloop, waardoor er weer extra activiteiten georganiseerd kunnen
worden.
De open inloop is er voor iedereen, jong en oud, met of
zonder beperking, een beetje eenzaam of druk bezet.
Koffie of thee met Limburgse vlaai
( tweede kopje koffie of thee gratis )

€ 4,50

Koffie of thee met luxe vlaai
( tweede kopje koffie of thee gratis )

€ 5,50

Lunch:
2 zachte belegde broodjes,
Koffie, thee en jus d’oranges

€ 8,50 pp

2 luxe versgebakken belegde broodjes,
Koffie, thee en jus d’oranges

€ 10,50 pp

Verse soep, luxe broodjes,
Koffie, thee en jus d’oranges

€ 13,50 pp

Meerprijs warme snack bij bovenstaande arrangementen
( keuze uit frikandel of kroket, vegetarisch in overleg mogelijk )

€ 2,-- pp
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Warm buffet:
Buffet met warm vlees, twee 2x hoofdgerecht ( keuze uit rijst, krielaardappelen, friet en
pasta )
Salade en brood,
Koffie thee en jus d’oranges
€ 19,95 pp
Meerprijs soep

•

•
•
•
•
•

€ 3,-- pp

Speciale diëten, voedselallergieën en overige behoeften / wensen dienen ruim van te
voren, echter minimaal één werkweek voor de vergadering of evenement te worden
aangegeven aan de kok / horeca. Deze zal dan met u overleggen over de
mogelijkheden.
Het aantal deelnemers aan een arrangement dient minimaal één werkweek voor de
vergadering of het evenement te worden opgegeven.
Bovenstaande arrangementen en prijzen zijn enkel geldig in combinatie met een
vergadering of arrangement waarbij een ruimte wordt gehuurd in de Vilgaard.
Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden.
Horeca arrangementen worden apart van gehuurde ruimtes gefactureerd door
onze horeca stichting.
Variaties op bovenstaande zijn in overleg mogelijk. Vraag gerust naar de
mogelijkheden.
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