
DEFINITIEVE TARIEVENTABEL 
 

2020 
 

(niet-contracthuurders ingaande 
per 1.8.2019) 

prijsindex april voorafgaande jaar   106,08   normhuur per m2  € 0,1349  
prijsindex (april 2019) (vast)   106,08   2020 € 0,1349  

      

 

  
oppervlakte 

in m2 
huur per huur per 

uur/keer/jaar 

commercieel  

    maatschappelijk 270% 

Toon-zaal   55,02 uur  € 7,40 € 20,00 
Op die Dunghen (nieuw)   14 uur  € 5,00  € 13,50 
Kleedkamer 1 (schoonmaakkosten) 

 
185,32 evenement  € 25,00  € 67,50 

Kleedkamer 2 (schoonmaakkosten) 
 

185,32 evenement  € 25,00  € 67,50 
t Woud 

 
62,63 uur  € 8,50  € 22,80 

De Horzik 
 

62,63 uur  € 8,50  € 22,80 
De Meule 

 
62,63 uur  € 8,50  € 22,80 

De Brug 
 

62,63 uur  € 8,50  € 22,80 
Grand-Café - exclusieve huur hele GC   158,34 uur  € 21,40  € 57,70 
Keuken   74,13 keer  € 10,00  € 27,00 
Keuken - schoonmaakkosten 

 
222,39 keer  € 30,00  € 81,00 

Bibliotheek-muziekzaal (verhuur) 
 

33,69 uur  € 5,00  € 13,50 
Op die Dijk   52,69 uur  € 7,10 € 19,20 
Franse kamer   14,61 uur  € 5,00  € 13,50 
De Wiel   30,12 uur  € 5,00  € 13,50 
De Donk (dagbesteding)   137,51 uur  € 18,60  € 50,10 
Biljart per persoon   11,1 per keer/2u  € 1,50  € 4,00 
Biljart  toernooien/wedstrijden   185,32 per 3u /2 

tafels 
 € 25,00  € 67,50 

Flipover (incl. papier en stiften)   88,98 keer  € 12,00  nvt 
Beamer + scherm   111,16 keer  € 15,00  nvt 
Kast   11,75 week  € 1,60 nvt 
Rolcontainer   15,78 week  € 2,10  nvt 
Losse opslag    7,85 m2/week  € 1,10  nvt 
Diverse 

 
      

  
      
Enkele algemene huur-/gebruiksvoorwaarden       
- Het met Litserborg-materiaal (tafels/stoelen/geluidsinstallatie/beamer/scherm/flipover) inrichten van de 

gehuurde ruimte wordt gedaan door Litserborg, waarbij de daarvoor benodigde tijd niet is begrepen in de 
'huurtijd'. 

- Het inrichten van de gehuurde ruimte met materiaal van de huurder wordt gedaan door de huurder zelf, 
waarbij de daarvoor benodigde tijd wel wordt gerekend tot de huurtijd. 

- De maatschappelijke huurder helpt, op verzoek van de bedrijfsleider, bij het uitruimen van het Litserborg-
materiaal. 

- Annulering tot één maand voor de huurdag is kosteloos. Bij annulering tot twee weken voor de huurdag 
wordt 50% in rekening gebracht. Bij latere annulering en bij niet verschijnen is huurder de totale huursom 
verschuldigd. 

- In de gehuurde ruimte (en het grand-café) mogen geen meegenomen eet- en/of drinkwaren worden 
gebruikt, behoudens met voorafgaande toestemming van de bedrijfsleider. Ter plaatse verstrekte eet en/of 
drinkwaren worden genuttigd in het Grand-Café. 

- Tenzij daarover nadrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt zijn de gehuurde zalen beschikbaar tijdens de 
het bestuur vastgestelde openingstijden van Litserborg. 
 

versie:  17 juli 2019 (afgerond) 


