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Kosten per dag(deel) of uur 

De zaal of zalen worden gehuurd per uur, dag of dagdeel. Een dag loopt van 09.00 tot 17.00. Een dagdeel 

bestaat uit maximaal 4 uur (€ 140,00 voor de Tuinzaal,   € 170,00 voor de  Magnoliazaal) en een dag bestaat 

uit maximaal 8 uur (€160,00 voor de Tuinzaal,  € 197,50 voor de  Magnoliazaal). 

De zalen zijn ook per uur te huur (Tuinzaal € 40,00, Magnoliazaal € 50,00).  

Afwijkende tijden (buiten de reguliere openingstijden: ma t/m vrij van 09.00-17.00) zijn alleen in 

overleg mogelijk. Hiervoor rekenen wij een toeslag op het uurtarief van minimaal 25%. 

De huurder krijg een half uur voor aanvang toegang tot de zaal. De huurder dient, indien dit niet 

anders is aangegeven, maximaal een half uur na overeengekomen tijd de zaal te verlaten. 

Catering 

Het is niet toegestaan eigen gebrachte consumpties te nuttigen. U kunt gebruik maken 

van onze faciliteiten (tegen betaling) en onze catering uitgevoerd door Lunchroom de Buren. 

Cateringwensen moeten uiterlijk 2 werkdagen van te voren worden aangeven.  

Wilt u gebruik maken van ons bedienend personeel i.v.m. specifieke cateringwensen 

(borrel, receptie) dan brengen wij hiervoor 25 euro per persoon per uur in rekening. 

Annulering 

Annulering van de zaal is mogelijk mits minimaal 48 uur van te voren, anders zijn wij genoodzaakt  

50% van de kosten in rekening te brengen. 

Annulering van catering is mogelijk mits minimaal 48 uur van te voren, anders zijn wij genoodzaakt 

100% van de kosten in rekening te brengen. 

CAPACITEIT 

Magnoliazaal  :  20 personen (maximaal)

Tuinzaal  :       10 personen (maximaal)

Opties 

Beamaer    : € 25,00

Laptop    : € 25,00

Flipover & stiften :    € 7,50

Gebruik van deze opties graag opgeven bij reservering. 
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Diefstal en schade 

Zaalverhuur De Waterheuvel stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van bezittingen. 

Bij schade aangebracht aan goederen of bezittingen van Zaalverhuur De Waterheuvel dient de huurder 

deze te vergoeden.  

Praktische informatie

• Het is niet toegestaan in het pand te roken.
• Uit veiligheidsoverwegingen is het verboden gebruik te maken van het balkon aan de voorzijde 

(magnoliazaal).
• Onze zalen zijn helaas niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
• Vanwege brandveiligheidsvoorschriften vragen wij iedere bezoeker zich bij binnenkomst te mel-

den bij de receptie.

Meer informatie is te vinden op onze website: www.waterheuvel.nl 
of telefonisch op 020-6264642
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