VERHUUR EN CATERING PRIJSLIJST 2019

Belcampo – Leescafé van Bibliotheek De Hallen
Hannie Dankbaarpassage 10 – in Tramremise De Hallen
1053 RT Amsterdam
020 30 32 886
www.cafebelcampo.nl
gary@cafebelcampo.nl
Locatie
In de prachtig gerenoveerde tramremise De Hallen Amsterdam, bevindt zich het nieuwe leescafé
Belcampo van Bibliotheek De Hallen. Op de begane grond is het een gezellig leescafé en boven is
er een ruime en lichte entresol. Een prachtige locatie voor een boeklancering, zakelijk
evenement of een presentatie.

Verhuur

De entresol van Belcampo kan gebruikt worden voor activiteiten en evenementen, bij
voorkeur met een literaire, culturele of maatschappelijk inhoud. Dit is met name in de
avond mogelijk. Wanneer de activiteit gerelateerd is aan de collectie van de bibliotheek,
is er meer ruimte om dit overdag te organiseren. De ruimte kan in verschillende
opstellingen worden ingericht om het geschikt te maken voor presentaties, theater,
workshops, vergaderingen etc. Aanwezige faciliteiten zijn onder anderen een kleine
vleugel, beamer, microfoons, tafels en stoelen. Lichte catering is mogelijk.
Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden.
Reguliere openingstijden:
Maandag
9:00 – 18:00
Dinsdag
9:00 – 19:00
Woensdag 9:00 – 19:00
Donderdag 9:00 – 20:00
Vrijdag
9:00 – 19:00
Zaterdag
9:30 – 18:00
Zondag
10:00 – 18:00

Opstellingen

Capaciteit per opstelling
Theater
Carré
U-Vorm
Cabaret
Blok
Klas
Receptie entresol

85 personen
30 personen
30 personen
66 personen
20 personen
26 personen
80 personen

Gehele Belcampo

150 personen

Theater

Vergadering

Klas

Presentatie

PRIJSLIJST 2019
Huurprijzen (ex 21% btw):
Entresol huur per dagdeel (4 uur) :

€ 300

Café begane grond (na sluitingstijd) huur per dagdeel (4 uur) :

€ 300

Entresol én begane grond (na sluitingstijd café) huur per dagdeel (4 uur) :

€ 500

Huur beamer/microfoon(s)/laptop:

€ 50

Extra PA systeem

€ 25

Gebruik vleugel/piano

€ 25

Flipover

€ 10

Cateringmogelijkheden (incl. BTW):
Drankjes :
1.
2.
3.
Zoet

Koffie/thee
Fris/sap
Combinatie bovenstaande

€ 2,30 p.p.
€ 2,60 p.p.
€ 4,20 p.p.

1.
2.
3.

Assortiment koekjes
Assortiment minibrownie/lemon cake/banana bread
Taart (keuze uit carrotcake, cheesecake en appeltaart)

€ 0,75 p.p.
€ 2, - p.p.
€ 3,95 p.p.

Lunch:
•
•
•
•

Diverse belegde broodjes (pistolets meergranen en wit of bagels)
Veganistische, biologische linzen of tomatensoep
Klein zoet: brownies/lemon cake/bananencake
Koffie/thee/spa rood & blauw/sinaasappelsap/melk

Optie 1: Soep, broodjes, zoet en drank combinatie

€

13,- p.p.

Optie 2: Broodjes, zoet en drank combinatie

€

10,- p.p.

Optie 3: Soep, broodjes en drank

€

11,- p.p.

Optie 4: Broodjes en drank

€

9,- p.p.

Optie 5: Broodjes en soep

€

9,- p.p.

Optie 5: Alleen broodjes (diverse toppings)

€

6,50 p.p.

Borrel:
Drank:
Optie 1: Drank-consumptie bon voor fris/sap/wijn/bier: € 2,85 (ingeleverde bonnen worden in rekening gebracht)
Optie 2: Afkoop drank fris/sap/wijn/bier: € 7,50 per uur per persoon
Optie 3: Op nacalculatie. Fris en sap € 2,05, wijn € 3,50, bier (fles) € 3,-

Borrelhapjes:
1. Partynootjes-mix, kaasstengels

€ 1,50 p.p.

2. Olijven, nootjes, zoutjes en blokjes kaas

€ 2,70 p.p.

3. Koude Italiaanse hapjes – prosciutto met meloen / salami met olijf / stokbrood met gorgonzola en walnoot /
caprese bites (minimaal 25 p.)
€ 3,50 p.p.
4. Hollandse borrelhapjes – oude kaas, worst, augurk

€ 3,-

5. Wrap rolletjes met zalm / roomkaas of geitenkaas / groenten

€ 2,75 p.p.

p.p.

(Gasten met een allergie of speciale dieetwensen, kunnen dat bij ons melden)
Bijkomende personeelskosten (ex 21%btw)
1 personeelslid inbegrepen.
•
•

Verplicht 1 persoon extra vanaf 35 bezoekers, 2 vanaf 70 bezoekers:
Personeelslid per uur € 20,Technicus € 30,- per uur (indien nodig qua techniek, in overleg)

Opstellingen:
De opstelling van de zaal kunnen we naar uw wensen opzetten, b.v. theater, vergadering, workshop etc.

Voorwaarden:
Aantal gasten vast te stellen 3 dagen van te voren, daarop wordt definitieve prijs gebaseerd.
Dit is het minimale aantal, bij meer gasten, gaat de prijs omhoog p.p.
Annulering:
•
10 dagen of meer van te voren: kosteloos:
•
10 - 4 dagen van te voren 20% van de huurprijs/bargarantie.
•
1-3 dagen van te voren (i.v.m. inkoop en personeelsroosters) 50% van de offerte

Graag horen wij uw reactie en als u nog vragen of suggesties heeft horen we dat ook graag.

Met vriendelijke groet,
Tessa Bukkens
(06-24855304) tessa@cafebelcampo.nl, manager
Gary Feingold
(06-54242984) gary@cafebelcampo.nl, uitbater/programmeur

