
Huur prijzen 2020 Buurthuis Toma

Huurprijzen heel Toma voor  particulieren 

en stichtingen

 Per uur extra 

huren 

ma tm zo                    

13.00 - 01-00

Weekend                        

za 13.00 t/m  zon 01.00

Besloten feesten: Barzaal + grote zaal + 

vergaderruimte + keuken + toiletten
17,50€                      165,00€                           330,00€                            

Huurprijzen voor een uitvaart .                 

Heel Toma voor  particulieren

ma t/m zo                   

tijd in overleg

ma t/m zo   2 dagen 

tijd in overleg

Besloten : Barzaal + grote zaal + 

vergaderruimte + keuken + toiletten
65,00€                             95,00€                              

Huurprijzen ruimtes particulieren en 

stichtingen

 Per uur extra 

huren 

Per dagdeel van     

4 uur   

Hele dag/avond 

van 8 uur 

barzaal of grote zaal of vergaderruimte of 

keuken of muziekruimte
 €                     12,50  €                     40,00  €                     70,00 

Huurprijzen ruimtes commerciele bedrijven 

per ruimte
 Per uur 

Per dagdeel van 4 

uur   

Hele dag/avond 

van 8 uur 

Hele dag ma t/m vr       

9.00 -24.00 

Weekend / 2 dgn                

za 13.00  - zon 01.00

Barzaal  €                     25,00  €                     90,00  €                   175,00  €                          275,00  €                           375,00 

Grote zaal  €                     30,00  €                   100,00  €                   200,00  €                          375,00  €                           450,00 

Vergaderruimte  €                     20,00  €                     75,00  €                   150,00  €                          200,00  €                           300,00 

Muziekruimte  €                     20,00  €                     75,00  €                   150,00  €                          200,00  €                           300,00 

Keuken  €                     25,00  €                     90,00  €                   175,00  €                          275,00  €                           375,00 

Voorwaarden: 

Bij huur bij besloten feesten wordt altijd een borg van € 100,- gevraagd.

De huur bij besloten feesten is altijd inclusief het aanwezige meubilair. Extra meubilair kan gehuurd worden via derden.

Bij huur is het verplicht dranken af te nemen van Buurthuis Toma. Eigen dranken meenemen is niet toegestaan.

De huur bij besloten feesten is exclusief personeel, barbediening en schoonmaak. 

Uitzonderingen :

Het is mogelijk Toma geheel af te huren, zonder verplichte afname van dranken. Hiervoor vragen wij een huurbedrag van € 500,-

voor een hele dag. Afspraken kunnen hierover gemaakt worden met de beheerder. 

Indien men langer geheel Toma wil afhuren zal de extra uren worden berekend .

Dit altijd in overleg of het wel mogelijk is .

Bij eerder dan 13.00 uur huren accepteerd men de ruimte's hoe ze zijn maar men is dan wel verantwoordelijk voor het schoon opleveren van Toma .



- Werkgroep ouderen Rumah Ina Kaka (op dinsdagmiddag geen huur, tevens koffie en thee gratis)

- Wijkraad

- Bestuur Amter

- Kerkcommissie Immano ël

- Baris Groep Breda

- Jongeren raad

- Kerkorganisaties (GIM, NGPM, NGPM mrt '53)

- Kinderdansgroep

De volgende gebruikersgroepen kunnen kosteloos gebruik maken van de vergaderruimte voor vergaderingen ten behoeven van deze gebruikers. Op basis van 

beschikbaarheid in overleg met de beheerder. Drankjes worden dan afgenomen aan de bar van Toma.


