
Huurtarieven 
Ruimten 

 

Wij faciliteren therapeuten, coaches, docenten en trainers met de verhuur van praktijkruimte en 

groepsruimten. De prijzen zijn exclusief water, gas en licht, schoonmaak en gastennetwerk. Wil je 

gebruik maken van het beveiligde netwerk dan betaal je € 5,-- meer. Huur je op contractbasis dan word 

je vermeld op de Ont-Moet website en wordt je redacteur van onze Ont-Moet Facebookpagina.  

De servicekosten zijn vastgesteld op €30,51 per dagdeel per maand. 

 

 

Sessieruimte 1 
 
Afmeting 4 x 5 meter = 20 m2 
  
Huurprijs per dagdeel inclusief servicekosten:  € 48,86 
Jaarcontract per dagdeel per maand exclusief servicekosten:  € 82,45 
Jaarcontract fulltime exclusief servicekosten per  maand: € 567,-- 
 

 

Sessieruimte 2 
 
Afmeting 3 x 4 meter = 12 m2 
  
Huurprijs per dagdeel  inclusief servicekosten:  € 43,67 
Jaarcontract per dagdeel per maand  exclusief servicekosten:  € 72,07 
Jaarcontract fulltime per maand  exclusief servicekosten: € 285,-- 
 

  

Wachtkamer sessieruimtes 
 

  

Sessieruimte 3 
 
Afmeting 7 x 4,5 meter = 31,5 m2 
  
Huurprijs per dagdeel inclusief servicekosten:  € 50,90 
Jaarcontract per dagdeel per maand  exclusief servicekosten:  € 86,52 
Jaarcontract fulltime per  maand  exclusief servicekosten: € 618,-- 
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Sessieruimte 4 
 
Afmeting 3 ,5 x  6,5 meter = 22,75 m2 
  
Huurprijs per dagdeel  inclusief servicekosten:  € 49,46 
Jaarcontract per dagdeel per maand  exclusief servicekosten:  € 83,66 
Jaarcontract fulltime per  maand  exclusief servicekosten: € 567,-- 
 

 

Zaal 5 (inclusief eigen keuken en toilet)  
 
Afmeting zaal 8 x 10 meter = 80 m2 
Afmeting keuken 4 x 4 meter = 16 m2  
 
Huurprijs per dagdeel  inclusief servicekosten: € 70,18 
Jaarcontract per dagdeel per maand  exclusief servicekosten: € 119,50 
Jaarcontract fulltime per  maand  exclusief servicekosten: € 700,-- 

 

 Gezamenlijke ruimte zalen 

 

Zaal 6 
 
Afmeting zaal 8 x 7 meter = 56 m2 
 
Huurprijs per dagdeel:  
Jaarcontract per dagdeel per maand:  
 

Verhuurd 
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Zaal 7 
 
Afmeting zaal 8 x 10 meter = 80 m2 
 
Huurprijs per dagdeel:  
Jaarcontract per dagdeel per maand:  
 
 

 
 

Zaal 8 
 
Afmeting zaal 7,5 x 10 meter = 75 m2 
 
Huurprijs per dagdeel  inclusief servicekosten: € 70,18 
Jaarcontract per dagdeel per maand  exclusief servicekosten: € 119,50 
Jaarcontract fulltime per  maand  exclusief servicekosten: € 650,-- 

 
 
 
 

Verhuurd 


