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HUURTARIEVEN 2022

  

Stichting Logebouw Arnhem S.L.A.

  

Geldig vanaf 1 januari 2022

  

Begripsbepalingen:

  

Een ochtend is de periode van 08:30 tot 13:00 uur.

  

Een middag is de periode van 13:30 tot 18:00 uur.

  

Een avond is de periode van 19:00 tot 24:00 uur.

  

In overleg met de planningmaster kan een speling van een half uur worden toegestaan behalve
in de eindtijd van 24:00 uur.

  

  

In alle gevallen in combinatie met de keuken, met in achtneming van de mogelijkheid dat de
keuken ook door de huurder van de andere zaal wordt gebruikt en werkafspraken gemaakt
moeten worden.

 1 / 6



Prijslijst 2022
Laatst aangepast dinsdag 21 december 2021 09:17

  

  

Tarieven:

  

Voorhof of Dreeszaal, zonder tempel 

  

89 euro voor een dagdeel

  

108 euro voor twee dagdelen

  

129,50 euro voor drie dagdelen.

  

  

Tempel, voorhof en atrium 

  

228,50 euro voor een dagdeel

  

273,50 euro voor twee dagdelen

  

330,50 euro voor drie dagdelen.
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Bestuurskamer

  

35,50 euro voor een dagdeel

  

41,50 euro voor twee dagdelen

  

50 euro voor drie dagdelen.

  

In samenhang met de huur van de Dreeszaal of de Voorhof, gratis te gebruiken, tenzij de
bestuurskamer al aan een ander verhuurd is.

  

  

Hele logegebouw

  

235,50 euro voor een dagdeel

  

282 euro voor twee dagdelen

  

340 euro voor drie dagdelen.
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Bedrag per lid

  

De Arnhemse Loges DGB, DOL, HGV, Ramses en Rijnloge betalen een bijdrage per lid per
jaar. Voor het jaar 2021 is dit 139 Euro.
 Bouwhut de Cirkel betaalt eveneens per lid (allen lid van een Arnhemse Loge), naar
evenredigheid van het beperkt aantal bijeenkomsten.

  

  

Alle overige huurders betalen het tarief voor gebruik van een ruimte.

  

  

Opmerkingen huur

  

Ten aanzien van het gebruik van het gebouw en de keuken gelden voor alle huurders de
voorwaarden zoals omschreven in de door de Stichting Logegebouw Arnhem opgestelde
huisregels. Verhuur van een ruimte is uitsluitend mogelijk in overleg met de planningmaster.

  

  

Elke huurder is verplicht in te loggen bij binnenkomst en uit te loggen bij vertrek.

  

  

Iedere huurder is verplicht een verbruiksstaat van gebruikte koffie, thee of dranken in te
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vullen, ook al heeft hij niets gebruikt van genoemde producten.

  

  

Indien een groep “extra inhuurt” moet dit uit de programmering blijken. De opbouw van een
bijeenkomst kan het dagdeel voor het gehuurde dagdeel of gehuurde dagdelen beginnen. Dit
dagdeel voor de opbouw is gratis. Wel moet dit dagdeel van de opbouw in de planning worden
opgenomen. Het opruimen van de bijeenkomst moet binnen het gehuurde tijdsbestek vallen.

  

  

Consumptiebonnen 

  

De prijs van een bon is in 2021 1,55 euro.

  

Indien bij het verrekenen van de gebruiksstaat van de dranken aan een huurder nog een nota
achteraf moet worden aangeboden omdat er onvoldoende bonnen waren toegevoegd, wordt
per niet ingeleverde bon 1,70 euro in rekening gebracht.

  

  

De kosten van een pinbetaling blijven voor rekening van de SLA. Pinbetalingen gaan tegen een
bedrag van 1,55 euro.
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Minder gewenst maar nog wel mogelijk is de contante betaling. Ook dan is het bedrag 1,70 per
enkelvoudig drankje.

  

  

De verkoop van bonnen door de Stichting loopt uitsluitend via bestuursleden van de
huurdergroepen. Het staat de besturen vrij de prijs van de verkoop van de 10-bonnenkaarten
aan de leden zelf te bepalen.
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