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Huurtarieven voor de sport/theaterzaal voor 2022 ( op basis van 

prijspeil 2019) 

Door de Stichting Dorpshuis wordt de sport/theaterzaal 

verhuurd aan vaste en incidentele gebruikers. Voor de commerciële verhuur worden andere 

tarieven gehanteerd als voor de plaatselijke verenigingen, de zogenaamde maatschappelijke 

verhuur. Maatschappelijke verhuur wordt onderverdeeld in betrokken maatschappelijke 

huurders die lid zijn van de gebruikersraad van het dorpshuis en maatschappelijke huurders 

die niet betrokken zijn bij ons dorpshuis. In de huurprijs zit het gebruik van stoelen. 

Geluidsapparatuur is niet inbegrepen. Het plaatsen en weer opruimen van stoelen gebeurt 

door de huurder. Indien het noodzakelijk is, dit ter beoordeling van de Stichting, om 

vloerplaten ter bescherming van de sportvloer te leggen, gebeurt dit, inclusief het weer terug 

brengen, door de huurder. 

Voordat de huur geeffectueerd wordt, moet er door partijen ondertekende huurovereenkomst 

aanwezig zijn. In deze overeenkomst worden de afspraken, regels en verantwoordelijkheden 

helder vastgelegd. Onderdeel van deze overeenkomst zijn de vastgestelde huisregels. 

De huurders geven op wie de kontaktpersoon voor de Stichting is. Namens de Stichting is 

Tea van der Molen het aanspreekpunt voor het maken van afspraken en de operationele 

zaken. Communicatie met de Stichting verloopt alleen via 

mail@dorpshuisdekastanjeboom.nl. 

 

Huurtarieven sport/theaterzaal dorpshuis de Kastanjeboom. 

 Per uur sportzaal Per dagdeel 
sportzaal 

Per dagdeel 
sportzaal en 
toneel 

Per dag 
sportzaal 
en toneel 

Betrokken 
maatschappelijke 
huurder 

€11,50 €32,50 €55,00 €100,00 

     

Maatschappelijke 
huurder 

€20,00 €50,00 €80,00 €150,00 

     

Commerciële verhuur 
bedrijven, bij 
verwarming worden er 
aanvullende afspraken 
gemaakt. 

€25,00  €75,00 €125,00 €225,00 
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De vergaderzaal is door de Stichting verhuurd aan de uitbater van de 

Brasserie. Voor de betrokken maatschappelijk huurders is echter een 

separatie afspraak gemaakt voor de huur van de vergaderzaal. Voor 

deze huur wordt een tarief gehanteerd van € 35,00 per dagdeel, dit is 

inclusief gebruik van beamer, verwarming, vergaderopstelling e.d.  

Overige huur verloopt via de uitbater van de Brasserie, hier heeft de Stichting geen invloed op. 

Met de huurder van vaste ruimten in het Dorpshuis, zoals biljartvereniging KOT en de Hobbyclub 

worden aparte afspraken gemaakt. 

 

Dirkshorn, 25-10-2021 

Bestuur van het Dorpshuis de Kastanjeboom. 


