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Huren van het tuinhuis 

 

 

 

 

 

Op ons terrein zijn alle faciliteiten beschikbaar die het werken met groepen, het voeren van een 
praktijk, het organiseren van trainingen of het houden van retraites aangenaam maken: 
 

✓ Een groot sfeervol tuinhuis (werkruimte) 
✓ Een koffiekamer met keuken 
✓ Een grote natuurrijke tuin 
✓ Een vuurplek 
✓ Een labyrint 
✓ Parkeergelegenheid 
✓ Overnachtingsmogelijkheid voor maximaal 4 personen (in de groepsruimte) 

 
Het Tuinhuis biedt een grote ruimte van 62 m² met een schitterend uitzicht op het land. Deze ruimte 
is uitermate geschikt voor lichaamswerk en groepswerk door zijn grote oppervlakte en hoogte, de 
zachte verwarmde vloer van kurk en de mogelijkheid om ongestoord luidruchtig te werken maar ook 
in stilte te mediteren.  In de zomer kun je de openslaande deuren naar de tuin toe openzetten voor 
frisse lucht (en vogelzang). Een fan aan het plafond kan voor verkoeling zorgen. 
Materialen voor lichaamswerk zoals matrassen, matjes, bio-energetische roller, blok en kussens zijn 
aanwezig. Verdere voorzieningen: 
 

✓ een open keukentje (met koffiezetapparaat, waterkoker en thermoskannen) 
✓ een badkamer (met wastafel, douche en toilet) 
✓ opbergruimte 
✓ een stevige geluidsinstallatie (met aansluiting voor smartphone, laptop of tablet) 
✓ comfortabele stoelen 
✓ een flipover 
✓ een gestemde piano 
✓ een tweepersoonsbed (op een vliering) en een slaapbank 

 
  



 

Ruimte voor Groepswerk | Ruimte voor Praktijken | Ruimte voor Retraites | Ruimte voor Rust 
 

Prijzen:  

Prijs 
per… 

Individuele 
sessies 

Groepen tot 
6 personen 

Groepen tot 
16 personen 

Groepen 
vanaf 16 tot 
22 personen 

details 

Uur € 12,00 € 15,00 € 17,50 - Wij verhuren voor minimaal 2 uren.  

Dagdeel  € 36,00 € 45,00 € 52,50 € 62,00 
Een dagdeel is vier aaneengesloten uren  
(9:00-13:00, 13:30 -17:30 of 18:00-22:00 uur) 

Dag  € 70,00 € 85,00 € 95,00 € 115,00 
Een dag is van 9:00 tot 17:00 uur 
of van 14:00 tot 22:00 uur (2 dagdelen) 

Kort 
weekend 

- € 170,00 € 190,00 € 230,00 
zaterdag vanaf 9:00 uur tot zondag 17:00 uur 
(incl. zaterdag avond) 

Weekend  - € 215,00 € 240,00 € 280,00 Vrijdag vanaf 17:00 uur tot zondag 17:00 uur 

Week - € 395,00 € 430,00 € 500,00 Maandag 9:00 tot vrijdag 17:00 uur 

 

Alle genoemde prijzen zijn inclusief: 
- Gebruik WC/Douche 
- Verwarming, gas, elektra  
- Eind-Schoonmaak (afwassen van gebruikt bestek etc. dien je zelf te doen) 
- gebruik groepskeuken/koffiekamer in de boerderij (bij huur voor een hele dag of langer) 

 
Voor huurder met een vast contract geven wij een reductie van 10%. 
Een vast contract kun je maken voor een dagdeel of dag. Je maakt dan wekelijks of om de week 
gebruik van onze ruimte en maakt minimaal 10 afspraken. Wat betreft de schoolvakanties, zo gaan 
wij dit individueel afstemmen.   
 
Extra’s: 
 

Extra’s prijs 

Koffie/thee om zelf te zetten 
(koffiepoeder, koffiefilters, koffiepads, koffiemelk, suiker, zoetstof, 
diverse soorten thee) 

€ 1,50 per persoon per 
dagdeel. 

Papier voor flipover € 0,50 per pagina 

Overnachting in de groepsruimte (max 4 personen) € 15,- per nacht per 
persoon 

Verhuur beddengoed/handdoek € 5,- per set 
 

 
Prijzen per 1 januari 2020 – aan deze tarieflijst kunnen geen rechten worden ontleend. 


