TARIEVENLIJST SALESIANUM 2010
Salesianum is een spiritueel centrum. De congregatie van de Oblaten van Franciscus van Sales
leidt het centrum. Salesianum is het huis van de provinciaal van de congregatie.
Salesianum staat open voor de leden van de salesiaanse familie en voor iedereen die is geïnteresseerd in salesiaanse spiritualiteit. Het bevorderen en verspreiden van de salesiaanse spiritualiteit
behoort tot de doelstellingen van Salesianum.
Indien uw activiteit of bijeenkomst in de lijn ligt van onze doelstelling, is het mogelijk om onze
ruimte te huren.
Salesianum is rustig en landelijk gelegen en leent zich bij uitstek voor gesprek, vergadering,
bezinning en verdieping.

Zaal
Afmetingen: 70 m2, uitzicht op en toegang tot de tuin. De zaal heeft een capaciteit tot 50 personen en is gemeubileerd met voldoende tafels en stoelen. Met een volledig uitgeruste, ruime
keuken.
Per dagdeel:

tot 25 personen: € 75,-

tot 50 personen: € 125,-

Per dag:

tot 25 personen: € 125,-

tot 50 personen: € 200,-

Koffie, thee, water: onbeperkt, zelfbediening
Tot 25 personen:

€ 5, - per persoon

Tot 50 personen:

€ 3, - per persoon

Het is mogelijk om gebruik te maken van de keuken, voor het bereiden van gezamenlijke
maaltijden. De keuken is volledig uitgerust om te koken voor een groep mensen.
Gebruik keuken:

€ 50,- per dagdeel of per dag

U wordt geacht zelfstandig te zorgen voor de nodige boodschappen, het opruimen en schoon
achterlaten van de keuken.

Overnachten
Salesianum biedt de mogelijkheid tot overnachting. Er zijn vijf ruime kamers, met eigen
douche en toilet.
Per nacht:

€ 50,- per persoon

€ 75,- per twee personen

Huur apparatuur
Beamer en scherm: 	

€ 25,-

Geluidsinstallatie: 	

€ 25,-

Flip-over met papier: € 10,-

Borgsom
Voor de verhuur van Salesianum vragen wij per dagdeel een borg van € 50,-. Voor een hele dag
bedraagt de borg € 100,-. Datzelfde bedrag wordt gerekend voor een overnachting.

