Prijslijst verhuur Hart van Vathorst
per 1 april 2022

'Een unieke plek in Vathorst'
Hart van Vathorst biedt vele mogelijkheden tot het houden van vergaderingen,
bijeenkomsten, feesten of congressen. Met zalen geschikt van 2 tot maar liefst 550
personen maken wij graag een offerte op maat.
De voordelen van een ruimte huren in Hart van Vathorst op een rij:
Maatschappelijk ondernemen: catering en verzorging van de zaal wordt gedaan
door medewerkers die extra begeleiding krijgen tijdens hun werk.
Centraal gelegen op loopafstand van NS station en bushalte
Gratis parkeren
Flatscreen in iedere zaal (HDMI)
Flipovers beschikbaar
Gratis WiFi
Geschikt voor concerten of muzikale bijeenkomsten
Maatwerk mogelijk
Wil je een vrijblijvende offerte ontvangen? Vul dan het aanvraagformulier op onze
website in. Je kan ons voor vragen bereiken via reserveringen@hartvanvathorst.nl

www.hartvanvathorst.nl

Angelinapolder 3
3825 LX Amersfoort

POLDERKAMER

Ruime, lichte en moderne vergaderzaal op de
benedenverdieping. De Polderkamer grenst aan
de kerkzaal en het restaurant. Er is standaard een
tv-scherm aanwezig (aan te sluiten met HDMI
kabel).
Grootte: 60 m2
Ca. 30 personen in vergaderopstelling.
Ca. 50 personen in theateropstelling.

Per uur
Eerste dagdeel
Tweede dagdeel
Derde dagdeel

VEENKAMER 1 (hoogveen)

€ 80,€ 200,€ 140,€ 140,-

Lichte vergaderzaal op de eerste verdieping aan
de voorzijde van het pand. Veenkamer 1 is door
middel van een schuifwand verbonden met
Veenkamer 2 en 3 en kan voor grotere groepen
ook gecombineerd gehuurd worden. In deze zaal
is een klein keukenblok met kraan aanwezig.
Er is standaard een tv scherm aanwezig (aan te
sluiten met HDMI kabel).
Grootte: 30 m2
Ca. 15 personen in vergaderopstelling.
Ca. 90 personen in theateropstelling (i.c.m. zaal 2 en 3)

Per uur
Eerste dagdeel
Tweede dagdeel
Derde dagdeel

€ 50,€ 125,€ 80,€ 80,-

VEENKAMER 2 (trilveen)

Lichte vergaderzaal op de eerste verdieping aan
de voorzijde van het pand. Veenkamer 2 is door
middel van een schuifwand verbonden met
Veenkamer 1 en 3 en kan voor grotere groepen
ook gecombineerd gehuurd worden. Er is
standaard een tv scherm aanwezig (aan te sluiten
met HDMI kabel).
Grootte: 30 m2
Ca. 15 personen in vergaderopstelling.
Ca. 90 personen in theateropstelling (i.c.m. zaal 2 en 3)

Per uur
Eerste dagdeel
Tweede dagdeel
Derde dagdeel

VEENKAMER 3 (laagveen)

€ 50,€ 125,€ 80,€ 80,-

Lichte vergaderzaal op de eerste verdieping aan
de voorzijde van het pand. Veenkamer 3 is door
middel van een schuifwand verbonden met
Veenkamer 1 en 2 en kan voor grotere groepen
ook gecombineerd gehuurd worden.
Er is standaard een tv scherm aanwezig (aan te
sluiten met HDMI kabel).
Grootte: 30 m2
Ca. 15 personen in vergaderopstelling.
Ca. 90 personen in theateropstelling (i.c.m. zaal 2 en 3)

Per uur
Eerste dagdeel
Tweede dagdeel
Derde dagdeel

€ 50,€ 125,€ 80,€ 80,-

BOSKAMER

Lichte vergaderzaal op de eerste verdieping aan
de voorzijde van het pand. Er is standaard een tv
scherm aanwezig (aan te sluiten met HDMI kabel).
Grootte: 25 m2
Ca. 12 personen in vergaderopstelling

Per uur
Eerste dagdeel
Tweede dagdeel
Derde dagdeel

STRANDKAMER

€ 50,€ 125,€ 80,€ 80,-

Lichte vergaderzaal op de eerste verdieping aan
de voorzijde van het pand. Er is standaard een tv
scherm aanwezig (aan te sluiten met HDMI kabel).
Grootte: 15 m2
Ca. 12 personen in vergaderopstelling

Per uur
Eerste dagdeel
Tweede dagdeel
Derde dagdeel

€ 50,€ 125,€ 80,€ 80,-

KERKZAAL

Grote, lichte zaal op de benedenverdieping, grenzend
aan het restaurant. De zaal heeft een podium en er
kan gebruik gemaakt worden van
geluidsversterking en twee grote beeldschermen. Er is
een balkon aanwezig.
Capaciteit:
450 personen in theateropstelling
320 personen in Carré-opstelling
280 personen in Lagerhuisopstelling
250 personen in U-opstelling
Extra: 100 personen op het balkon (vaste stoelen)
Faciliteiten:
Beamer + 2 grote projectieschermen
Ringleiding
Geluidsinstallatie (mengtafel, microfoons)
Camera’s t.b.v. videoregistratie
Podium incl katheder
Vleugel / Orgel

Eerste dagdeel
Tweede dagdeel
Derde dagdeel

RESTAURANT

€ 600,€ 400,€ 400,-

Bij binnenkomst in Hart van Vathorst tref je ons
sfeervolle restaurant. Het restaurant grenst direct aan
de kerkzaal waardoor het een ideale plek is voor een
borrel na een congres of bijeenkomst in de kerkzaal.
Prijzen voor het afhuren van ons restaurant zijn in
overleg.

CATERING

Onderstaand vind je een overzicht van onze
mogelijkheden op het gebied van catering. Alle prijzen
zijn per persoon. Staat er niet bij wat je zocht of heb je
speciale wensen? Vraag het ons gerust!

Koffie/thee/zoet
Koffie/thee/water en een koekje
Koffie/thee/water en een plaatkoek
Koffie/thee/water en luxe gebak

€ 3,€ 4,75
€ 6,50

Vergaderarrangement
Onbeperkt koffie/thee/water

€ 5,50

Het vergaderarrangement is uit te breiden met:
Plaatkoek
Luxe gebak

€ 2,50
€ 3,95

Lunch
Broodlunch
Diverse belegde sandwiches, wraps
koffie/thee en jus d'orange
Boerenlunch
Divers belegd landbrood, soep van de dag, wraps
koffie/thee en jus d'orange
Luxe lunch
Diverse broodjes met luxe beleg, soep van de dag
wraps, salade, handfruit
melk, karnemelk en jus d'orange

€ 12,50

€ 16,50

€ 19,50

Borrel
Borrelplank koud
kaas, worst, nootjes, zoutjes
Borrelplank warm
zes gemengd bittergarnituur (vegetarisch mogelijk)
Borrel bij evenement

Prijs in overleg
€ 4,95
Prijs in overleg

Diner of buffet
Soep (minimale afname van 20 personen)
Warme snack
Buffet 't Hart
Nagerecht (minimale afname van 20 personen)

€3,50
€3,25
€27,50
€7,50

