
TARIEVEN 2019 voor gebruik  YOGACENTRUM DE LINDEWEI 

Gebruikstijd

Gebruikstijd:
2    uur:       35,-  excl. btw  21%    (42,35 incl. 21% btw)
2,5  uur:      40,-  excl. btw  21%    (48,40 incl. 21% btw)
3    uur:       45,-  excl. btw  21%    (54,45 incl  21% btw)
3,5  uur:      50,-  excl. btw   21%   (60,50 incl. 21% btw)
4    uur:       55,-  excl. btw   21%   (66,55 incl. 21% btw)

Bij meer dan 4 uur: alleen hele uren:

5    uur:       65,-  excl btw 21%     (78,65   incl btw  21%)
6    uur:       75,-  excl btw 21%     (90,75   incl btw 21%)
7    uur:       85,-  excl btw 21%     (102,85 incl btw 21%)
8    uur:       95,-  excl btw 21%     (114,95 incl btw 21%)
etc

Vaste wekelijkse huur: Voor weekdagen geldt: bij wekelijkse huur van 2 uur een 
seizoen (half jaar) lang ontvangt u korting en wordt het 25,- excl. btw  (30,25 incl. 
21% btw).

U ontvangt een factuur op naam met btw-vermelding.
Bij eenmalige boeking betaalt u de huur twee weken van tevoren

Spelregels:
Gebruikstijd (huurtijd)  begint bij binnenkomst en eindigt bij verlaten van de ruimte. 
Voorbereiden, inrichten, afwassen en opruimen etc valt binnen de gehuurde tijd.
Er wordt verwacht dat men de ruimte weer schoon en netjes achterlaat.
*Alles opgeruimd, alle afwas gedaan en teruggezet. Vloer geswifferd.
*Alle ramen gesloten, alle lichten uit.
*Na vertrek voordeur van buitenaf op slot DRAAIEN met de sleutel.

*CV is geprogrammeerd op de gebruikstijd, huurder hoeft hier niet op te letten. Het is
mogelijk om de temperatuur aan te passen dmv DRAAIEN naar gewenste 
temperatuur.  Slechts EEN KEER draaien, het knipperen houd vanzelf op en de cv 
gaat naar de gewenste temperatuur. SVP NOOIT DRUKKEN , NERGENS OP, ivm 
het week-schema wat daardoor verstoord wordt..



Annuleringsregeling 
Tot 4 weken voor aanvang: geen kosten
Tot 3 weken voor aanvang: 25% van de kosten voor de huur van de ruimte
Tot 2 weken voor aanvang: 50% van de kosten voor de huur van de ruimte
Tot 1 week voor aanvang: 75% van de kosten voor de huur van de ruimte
Binnen 1 week voor aanvang, 100% van de kosten voor de huur van de ruimte.
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