
 

   
      

 
Officieel genaamd: Zaal Hoogland West  
Deze zaal is een onderdeel van Dorpshuis De Neng en kan op bepaalde dagen (zaterdag, zondag en maandag) 
gehuurd worden.  
 
Wat u moet weten:  
De Kelder (jeugdcentrum) wordt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag  gebruikt door Beweging 3.0 met haar 
eigen activiteiten o.l.v. van twee jeugdwerkers. De andere dagen, zaterdag, zondag, maandag is de kelder 
beschikbaar voor verhuur.  
 
Mogelijkheden om te huren:  
Op de hiervoor genoemde beschikbare dagen kunt u De Kelder huren:  
Zaal:    voor budgetfeesten (familiefeesten) met een besloten karakter.  
Groepen:   tot circa 60 personen.  
Prijs:    vaste prijs (all-in) EUR € 190,- per dagdeel. Uiterlijk één week van 

tevoren per bank te betalen d.m.v. een overschrijving. 
Borg op de dag zelf gepast betalen (EUR 60,00).            

Reserveren:   via website. 
Reservering is definitief als huur betaald is en reservering getekend in ons bezit is 

Bezichtiging:   vooraf bij voorkeur op maandag of vrijdag (kantoortijden) om onze    
     andere huurders niet in de weg te lopen c.q. te storen (vooraf graag bellen). 
Sluitingstijd:   einde activiteiten uiterlijk 23.15 uur.  
Inschakeling alarm: uiterlijk 23.45 uur pand leeg, dit betekent iedereen buiten. Bij overtreding van 15 

min. of meer houden wij automatisch de borg in i.v.m. extra kosten van het later 
instellen van het inbraakalarm, die direct aan ons worden doorberekend (boete).    

Aanvangstijd:   e.e.a. onderling tussen huurder en verhuurder nader af te stemmen.  
Muziek: zelf te regelen door huurder (te stoppen  23.15 uur). Kleine geluidsboxjes zijn 

beschikbaar, evenals enkele discolampen.  
Controle op:                              regelgeving/vergunning door wijkagent.  
Oplevering na activiteiten :      minimaal bezemschoon, bar geheel schoon (incl. vloer) afval max.  
     5 zakken (max. 60 liter) is inbegrepen. 
Controle (einde activiteit):  door een medewerker van de Neng of de beheerder (incl. sleuteloverdracht).  
Algemene Voorwaarden:  staan op onze site, bij huur van deze ruimte, gaan wij er van uit dat huurder kennis 

heeft genomen van deze voorwaarden, alsmede van de regelgeving rond veiligheid 
en brandpreventie.  

 
Budgetfeest: De Neng faciliteert alleen de zaal, meenemen eigen consumpties is toegestaan (frisdrank/bier/wijn). 
Buiten (trappenhuis/entree) mag niet gedronken worden, dit i.v.m. onze bepekte horeca vergunning en mogelijke 
overlast voor de buurt. Bij overtreding wordt de gehele borg EUR 60,00 ingehouden.                                
 
Er zijn toiletten aanwezig, kapstokken, buffet/bar, statafels, een eigen toegang en gebruik van een cooler/ijskast is 
mogelijk. De zaal kan beperkt versierd worden, confetti, serpentines of ander strooigoed is niet toegestaan, een 
rookmachine eveneens niet toegestaan. Koken: idem, hooguit opwarmen. Wifi is gratis.  
 
Minderjarigen altijd onder begeleiding van een ouder of wettelijker vertegenwoordiger/verzorger. 
U ontvangt een flyer en korte instructie wat te doen bij een brandmelding, een verbanddoos is aanwezig.    
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