
Sociaalcultureel 

initiatief

incidenteel vast incidenteel vast incidenteel

35,00 30,00 30,00 25,00 -

35,00 30,00 30,00 25,00 -

35,00 30,00 30,00 25,00 -

105,00 90,00 90,00 75,00 -

28,00 24,00 24,00 20,00 -

35,00 30,00 30,00 25,00 2,50

35,00 30,00 30,00 25,00 2,50

OPTIONEEL

Wifi 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

7,50 7,50 0,00 0,00 0,00

DEFINITIES
Dagdeel

Vast gebruik

Incidenteel gebruik

Commercieel gebruik

Sociaalcultureel gebruik

Sociaalcultureel initiatief

Gebruik, vrijgesteld van huur

Audioapparatuur

MAATWERK

Genoemde prijzen zijn per dagdeel. Korting geldt uitsluitend voor Hemelumer ondernemers. 

Genoemde prijzen zijn per gebruik, ongeacht het aantal (aaneensluitende) dagdelen.

Activiteiten en jaarvergaderingen van (contributie-innende) verenigingen, schoolactiviteiten, feesten en partijen, etc. Alleen voor inwoners, verenigingen en 

belangeloze organisaties van Hemelum, zonder winstoogmerk.

Initiatieven zonder vereniging, vergaderingen tot max. 14 personen, zonder winstoogmerk. Alleen voor inwoners van Hemelum, kosten per persoon.

Initiatieven en activiteiten georganiseerd door of namens De Begine zijn vrijgesteld van huur. Uitsluitend in combinatie met open bar en/of snackbuffet. 

Zaal 3 | 30 personen, begane grond, podiumzaal, evt. in combinatie met podium

Grote Zaal | 100 personen, begane grond, inclusief evt. gebruik van het podium

Podium | 10 personen, trapje, afsluitbaar, coulissen via Begine Achter bereikbaar

Commercieel                                            

gebruik

Sociaalcultureel                                   

gebruik

RUIMTES LET OP! COVID-19 maatregelen kunnen van invloed zijn op het aantal personen. 

Buorren 27  |  8584 VC  Hemelum  |  06 48627537  |  begine.hemelum@gmail.com  |  www.hemelum.nl

Maatwerk maakt dat een evenement slaagt. Onze beheerders zijn hierin gespecialiseerd. Bel voor reserveringen of informatie over een arrangement op maat 

met 06 48627537 of mail naar beheerbegine@gmail.com. 

1 september 2020 t/m 31 december 2021

TARIEVEN VERHUUR RUIMTES

Beamer, scherm, geluidsinstallatie met microfoon. Kan optioneel gehuurd/gebruikt worden. 

Tot 20 huurmomenten per kalenderjaar.

Vanaf 20 huurmomenten per kalenderjaar.

Een dagdeel is vier uren in de ochtend, middag of avond. Dagdelen gaan in om 08:00 uur, 13:00 uur en 18:00 uur. 

Audioapparatuur: beamer en scherm

Audioapparatuur: microfoon en geluidsinstallatie (alleen in de Grote Zaal mogelijk)

Begine Boven | 14 personen, trap, evt. zelfvoorzienend, sfeervolle vergaderruimte

Begine Achter | 20 personen, b.g., evt. zelfvoorzienend, toegang tot coulissen, terras

Uitvaarten, bedrijfsactiviteiten, cursussen, bijeenkomsten van overheid- en goededoelenorganisaties, feesten en partijen, etc.

Zaal 1 | 30 personen, begane grond, aan de voorzijde/straatkant

Zaal 2 | 25 personen, begane grond, middenzaal met biljart


