
Van harte welkom in Centrum Hofdael!
Fijn dat je interesse hebt in de ruimtes die we verhuren. Hieronder vind je ons aanbod met tarieven (excl. BTW), 
afmeting en het aantal personen dat in de ruimte kan staan/zitten. In verband met de corona-regels is de capaciteit 
per ruimte kleiner door de verplichte onderlinge afstand van 1,5m tussen personen. Deze aantallen hebben wij in 
oranje weergegeven in het overzicht hieronder. 

Koffie & Thee-arrangement
Bij de huur van ruimte kan je een Koffie & Thee-arrangement bestellen. Je kunt kiezen uit de volgende twee:

 een dagdeel onbeperkt koffie, thee en/of water, koekjes: € 4,00 per persoon
 een kan koffie á € 9,50 per stuk en een kan thee á € 7,50 per stuk

Wil je ook lunchen of heb je andere wensen? We hebben meerdere arrangementen. Laat het ons weten!

Aantal personen
(oranje = aantal bij 1,5m afstand)

Ruimtes Tarieven
p/dagdeel M2 Staan

Grote zaal    in overleg 295 m2 400
180 

50-70
80
26

Kleine zaal in overleg 114 m2 100
80
26

nvt

Foyer in overleg 200 m2 100 nvt
44 
18

Kook
lokaal

€ 150,- +
€ 50,- borg

78 m2 20
8

nvt nvt

Yoga
lokaal € 45,- 55 m2 25

8
nvt nvt

Vergader-
ruimte
klein

€ 25,- 17 m2 nvt nvt
4
4 

Vergader-
ruimte
middel

€ 45,-
27-43 

m2 20-30
30

11-13
20

11 - 13

Vergader-
ruimte
groot

€ 60,-
50-65 

m2 40
40-42
18-20

30 - 35 
18 - 20

 • Alle prijzen zijn excl. BTW en gelden vanaf 01/01/2021 per dagdeel  van 08.30 – 12.30 u / 13.00 – 17.00 u / 18.00 – 22.00 u en van 
maandag t/m zaterdagochtend. Wil je een ruimte huren van zaterdagmiddag t/m zondagavond of gedurende een vaste periode, 
neem dan contact met ons op.   



Huurvoorwaarden
 • De huurprijs is inclusief gebruik van wifi, stoelen, tafels en een flipover. Voor gebruik van een beamer betaal je 10 
euro extra.

 • De prijzen zijn exclusief catering. Arrangementen en eten/drinken kan je vooraf bespreken. Informeer naar onze 
Hofdealtjes en overige arrangementen.

 • Inzet van extra personeel of technische voorzieningen bespreken en offreren we vooraf.

 • Per ruimte geldt een standaard opstelling van het meubilair. Het meubilair moet na het verlaten van de ruimte 
weer in dezelfde opstelling staan.

 • De ruimte dient schoon en opgeruimd achtergelaten te worden. Voor het kooklokaal vragen we 50 euro borg, die 
je na het schoon opleveren van het lokaal retour ontvangt.

 • In Centrum Hofdael is een luchtzuiveringssysteem geïnstalleerd waarbij schone lucht van buiten boven in het 
gebouw wordt gefilterd door een luchtbehandelingssysteem. Deze lucht wordt daarna aan de raamzijde in de 
lokalen naar binnen geblazen en via de verlichtingssystemen weer afgevoerd naar buiten toe. De in- en uitgaande 
luchtstromen zijn gescheiden.

 • De foyer is een openbare ruimte en voor alle bezoekers in het gebouw vrij toegankelijk. Uitsluitend in overleg met 
Centrum Hofdael wijken we hiervan af.

 • Centrum Hofdael aanvaardt geen aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

Annuleringsvoorwaarden
We hanteren de volgende regels voor het annuleren van een reeds reserveerde en bevestigde ruimte:

 • 0% betaling indien de reservering meer dan 30 dagen voor aanvang wordt geannuleerd;

 • 20% betaling indien de reservering tussen de 29 en 15 dagen voor aanvang wordt geannuleerd;

 • 50% betaling indien de reservering tussen de 14 en 7 dagen voor aanvang wordt geannuleerd;

 • 100% betaling indien de reservering korter dan 7 dagen voor aanvang wordt geannuleerd.

Contact
Centrum Hofdael

Molenstraat 23

5664 HV Geldrop

040 - 286 91 19

info@hofdael.nl

www.hofdael.nl

Openingstijden 
Maandag: 8.00u – 23.00u

Dinsdag: 8.00u – 23.00u

Woensdag: 8.00u – 23.00u

Donderdag: 8.00u – 23.00u

Vrijdag:  8.00u – 18.00u

Zaterdag:  9.00u – 14.00u

Zondag:  gesloten


