Versie maart 2022

Tarieven Utopie
Utopie heeft geen winstoogmerk en houdt met haar huurtarieven rekening met de draagkracht van een aanvrager. In zaal
en café is plaats voor respectievelijk 40 en 50 personen. Zaal en café aangesloten vormen het grand café waarin plaats is
voor 100 personen. Deze aantallen zijn afhankelijk van het gewenste gebruik.

Ruimtegebruik
FLEX-gebruik inclusief gebruik van white board, beamer en geluidsapparatuur

€ p/u

Zaal

Gratis

Maandag t/m vrijdag 17:00-22:00

Tussenwand ¼ open, muziek uit

Let op: Beschikbaarheid onder voorbehoud, zolang zich geen betalende huurder meldt voor dezelfde tijd en ruimte
VAST-gebruik (huur) inclusief gebruik van whiteboard, beamer, geluidsapparatuur en hulp aansluiten
techniek.

€

Starttarief
Zaal
Grand café

€ p/u *

Administratiekosten

20*

Maandag t/m vrijdag 17:00-22:00

Tussenwand dicht

25/50 **

Andere tijden

Tussenwand dicht | Minimale huurperiode 3 uur

25/50 **

Maandag t/m vrijdag 17:00-22:00

Huurperiode 1 uur voor aanvang tot einde activiteit.

50/100 **

De activiteit is open voor publiek. Besloten events
gelieve op andere tijden.
Andere tijden
Technicus

Minimale huurperiode 3 uur

50/100 **

Voor professionele ondersteuning van beeld en geluid 50/100**
tijdens het event. Minimale periode 3 uur.

Live streamen (vraag naar de volledige lijst voor meer info)

€*

Starttarief

Voorgesprek, opbouwen en afbreken

200/400 **

Streamen

Start activiteit tot einde activiteit

Tweede camera mens Een uur voorbereidingstijd en tijdens het streamen zelf.
*

100/200 **
50/100 **

Exclusief 21%. Bij diensten, vergaderingen, congressen en exposities worden wij geacht 21% BTW in rekening te brengen.

Andersoortige evenementen zijn BTW-vrij.
**

€ p/u *

Korting/normaal

Menu
Dranken (biologisch en plantaardig) Vooraf te reserveren!

€ per kan excl. btw

Thermoskan Koffie (+/-12 kopjes per kan)

20,-

Thermoskan thee (+/-12 kopjes per kan)

15,-

Of ter plekke van de kaart, zie https://www.utopie.nl/home-utopie/grandcafe/menu/
Borrel. Drankjes op rekening (met of zonder maximumbedrag) na afloop met pin betalen.
De gemiddelde prijs per drankje is 3,50 inclusief btw (sterke drank uitgezonderd).
Anders (bijzondere afspraken voor bijzondere wensen)
Spijzen (biologisch en plantaardig) Vooraf te reserveren!
Spijzen kunnen a la carte besteld worden. Bij meer dan 10 personen vooraf reserveren en kan er gebruik
gemaakt worden van de arrangementen. Bij meer dan 50 personen kunnen er afspraken gemaakt worden voor
externe catering.

Arrangementen horeca Utopie Vooraf te reserveren!
De dranken en spijzen zijn biologisch en plantaardig.
Aangeboden arrangementen kunnen voor alle tijdsmomenten van de dag aangevraagd worden.
De arrangementen zijn aanbevolen vanaf 10 personen. Voorafgaande de verhuring een definitief aantal personen
doorgeven.
- Aan alle arrangementen kan er optioneel een frietje van €2,50 per portie worden toegevoegd.
- Alle arrangementen zijn excl. 9% btw.

Lunch
Arrangement Basis Lunch
Broodjesbuffet van 2 verse broodjes pp met een heerlijk divers vegan beleg. (€7 pp)
+/- 10 personen (20 broodjes) €70

Arrangement Luxe lunch
Deluxe buffet. Keuze uit vers gebakken broodjes met diverse vegan beleg, soup de Jour (dagsoep), een frisse
gemengde salade en vers fruit. ( €11,50 pp)
+/- 10 personen €115

Koffie arrangement
Kannen koffie en thee (2 kopjes thee/koffie pp) met een lekker stukje cake of brownies. (€5,50 pp)
+/- 10 personen: €55

Borrelhapjes
Arrangement Borrelhapjes
Diverse vegan bittergarnituur, nootjes, brood met smeersel, olijven (4,50 pp)
+/- 10 personen: €45

