PRIJSLIJST VERHUUR ruimtes in rijksmonument Huize Borro
Regulier
80 euro per dagdeel

Kanunnik Borrozaal
89 m2 / max. 60 personen
ongemeubileerde zaal

50 euro per dagdeel

Kroonkamer
36 m2 / max 12 personen
gemeubileerde vergaderruimte

Gravenkamer
12 m2 / max 3 personen

8 euro per uur

gemeubileerde spreekruimte

Dagdelen (andere tijden in overleg)
Ochtend
Middag
Avond

9 uur tot 13 uur
13 uur tot 17 uur
18 uur tot 22 uur

Optioneel bij verhuur
Gebruik van WIFI
Beamer + projectiescherm
Flipover
Thermoskan thee / koffie

Gratis
20,00
5,00
9,00

Frisdrankjes en vruchtensapjes

2,95

Fles bronwater

5,00

Wijn en bier
Borrelhapjes

Vanaf 2,50
Vanaf 1,00 per persoon

Luxe biologisch lunchbuffet

20,00 per persoon

Diner

Vanaf 15,00 per persoon

Medewerker op zaal

45,00 per uur

Statafels
Vergadertafels & eettafels Borrozaal

5,00
5,00

Tafellinnen
Stoelen Borrozaal

2,50
1,00

biologisch, ca. 7 kopjes per kan
biologisch, per flesje

Earth Water still of sparkling

diverse soorten

met soep, luxe broodjes, kroket en meer

optioneel tbv bediening

maximaal 12

maximaal 60, de eerste 20 zijn gratis
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Feesten, bruiloften, recepties, workshops en andere bijeenkomsten:
Huize Borro is een prachtig historisch gebouw, gelegen aan een stil en idyllisch hofje.
Grotere feesten met harde muziek & dansen passen niet in deze sfeer. Denk je dat je
(verjaardags)feest of anderszins toch goed past binnen de context van dit
rijksmonument, neem dan gerust contact met ons op om je wensen te bespreken.
Trouwlocatie:
Je kunt in het Genietcafé trouwen in de Kanunnik Borrozaal (maximaal 60 personen).
Naast de vergoeding van de gekozen ruimte wordt ook altijd de Gravenkamer in
rekening gebracht (24 euro per dagdeel) in verband met de kleedruimte voor de
trouwambtenaar van de Gemeente Zutphen.
Lezingen, maatschappelijke bijeenkomsten:
Het Genietcafé heeft speciale tarieven voor maatschappelijke organisaties.
Structurele verhuur:
De Gravenkamer kan op enkele dagdelen ook structureel gehuurd worden.
Overige voorwaarden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Reserveren kan online, de reservering staat na ontvangst van de getekende
offerte
Wijzigen aantal personen tot 3 dagen voor aanvang
De huisregels zijn onverkort van toepassing
Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan
Je respecteert de rust in het idyllisch hofje
De Kanunnik Borrozaal en Gravenkamer zijn toegankelijk voor mindervaliden
middels een lift. De Kroonkamer is niet per lift bereikbaar
Er kan een voorschot van 50% gevraagd worden bij reservering
Algemene voorwaarden zijn van toepassing (te downloaden op onze website).

Parkeren en openbaar vervoer:
Op 5 minuten loopafstand kun je ruim parkeren op de parkeerplaats van onder andere
Albert Heijn XL aan de Polsbroek. Dit is betaald parkeren. Het Genietcafé is 10 minuten
lopen vanaf het station.
Zie voor een beschrijving van de diverse ruimten onze website: www.genietcafe.nl

In de Kroonkamer en Kanunnik Borrozaal zijn eigen consumpties niet toegestaan.
Afkoop via keuken- en kurkengeld a 5 euro per persoon is soms mogelijk.
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