InBredius Huren 2021
InBredius is een bijzonder historisch gebouw op een mooie locatie in het Landgoed Bredius.
U heeft laten weten belangstelling te hebben voor het huren van deze mooie locatie voor een
vergadering, een familiefeestje of een andere bijeenkomst. En dat is mogelijk.
U kunt de grote rookvrije zaal, inclusief het voorterrein, voor één of meerdere dagdelen
huren: door de weeks alleen ’s avonds, in het weekend op vrijdag en zaterdag de gehele
dag, op zondag na 16.00 uur.
Van begin januari tot half april is InBredius niet te huur i.v.m. een kinder-expositie.
Huren van InBredius:
U kunt InBredius huren via Verhuur@Inbredius.nl of verhuur.InBredius@gmail.com of
telefonisch 06 302 581 72. Op de website van InBredius - www.inbredius.nl – vind u een
aanvraagformulier. Het gebruik van dit formulier heeft de voorkeur.
Geef uw e-mailadres, uw huisadres en telefoonnummer + de dag en tijd dat u wilt reserveren.
U ontvangt dan snel een bericht en/of bevestiging.
Capaciteit:
InBredius is geschikt voor bijeenkomsten van maximaal 40 personen (voorschrift brandweer).
Onder coronaprotocol voorlopig maximaal 15 personen.
Wat treft u aan:
Een entree met kapstokken, een zaal van ca. 12 x 7 meter met complete keuken, tafels en
stoelen, twee toiletten en een invalidentoilet. Tevens een zonnig en/of schaduwrijk
voorterrein met rondom de boom een grote houten tafel met banken.
Binnen heeft InBredius voor u een koffiezetapparaat, kokend waterkraan voor thee of soep,
een inductiekookplaat met 2 pitten en pannen, serviesgoed en bestek, glaswerk, een
vaatwasser en audiovisuele middelen. Zie hieronder de uitgebreide inventarislijst.
Ook is er WIFI beschikbaar. De inloggegevens vind u onder het beeldscherm in de zaal.
Huurprijzen:
De huur bedraagt € 85,-- per dagdeel.
Een dagdeel bestaat uit 5 uur. Ieder extra uur kost € 25,--. De uren voor inrichten, versieren
en opruimen horen bij de huurtijd. Houdt hiermee rekening bij het reserveren. U ontvangt na
afloop een rekening voor de huur (en voor koffie en thee indien van InBredius afgenomen).
Rookvrije ruimte – Geen confetti:
InBredius is geheel rookvrij. Ook buiten op het voorterrein mag niet worden gerookt.
Bij roken buiten het hek: Peuken niet in het grind of in het park, maar in de afvalbak.
Confetti - zowel plastic als papier – is binnen en buiten niet toegestaan.
Hoe werkt het:
Eenvoudig! U krijgt de sleutel en dient alles zelf te regelen. InBredius verzorgt geen catering
en maakt ook de deur niet voor u open.
Met de sleutel van het NME-Centrum InBredius ontvangt u ook een sleutel voor het alarm. Bij
binnenkomst het alarm (links naast deur) uitschakelen met de kleine sleutel. Bij vertrek het
alarm weer inschakelen. U laat de zaal achter zoals u hem heeft aangetroffen.
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De sleutel:
Over het ophalen van de sleutel van InBredius wordt contact met u opgenomen. Er wordt een
afspraak gemaakt bij InBredius. U wordt dan wegwijs gemaakt en de voorwaarden worden
nog eens met u besproken.
Verwarming:
De verwarming staat op automatisch en is voorgeprogrammeerd (dus liever niet aankomen!).
Huurvoorwaarden:
U laat InBredius achter zoals u het heeft aangetroffen: vaat gewassen en opgeruimd (ook de
vaatwasser leeg; kan met het 45 minutenprogramma), vloer aangeveegd, meubilair zoals het
stond toen u binnenkwam en verlichting uit.
U zorgt voor:
 Thee- en koffiekannen schoonmaken na gebruik
 Serviesgoed en bestek afwassen en terugzetten in de kast. Bij gebruik afwasmachine:
Vaatwastabletten zijn aanwezig in kastje onder spoelbak.
 Tafels en stoelen terugzetten zoals ze stonden (maak een foto op uw mobile telefoon)
 Lege dozen, plastic en flessen zelf mee retour nemen
 Restafval buiten in de container gooien (mag er los in)
 Vloer schoon achterlaten. Indien nodig: er staat een bezem en een stofzuiger in het
invalidentoilet. In het bovenkastje in het invalidentoilet staan schoonmaakmiddelen
voor het geval dat er een ongelukje plaats vindt.
 De vier statafels terug in het invalidentoilet. Rokjes per kleur in de plastic dozen.
 Expositie / tentoonstellingsmateriaal niet verplaatsen.
 Vuile was in de wasmand in het invalidentoilet.
 Zelf een aantal hand-, thee- en vaatdoeken meebrengen
Deuren en ramen:
 Nooddeur blijft gesloten! (alleen als nooddeur te gebruiken)
 Staldeuren zijn van binnenuit te openen. Bij vertrek weer van binnenuit afsluiten met
pin, trekslot en houten balk.
 Glazen schuifpui dichtdoen en vergrendelen.
Verlichting en apparatuur e.d.:
 Stereo-installatie en Tv uitschakelen na gebruik
 Verlichting uitdoen (Lampen in toiletten en gangetje naar toiletten gaan vanzelf uit
d.m.v. een bewegingsmelder).
 Verlichting in gang naar buitendeur uitdoen
 Alarm instellen (U heeft 60 sec. om naar buiten te gaan en de deur te sluiten)
 Deur op slot doen en sleutels in de witte brievenbus aan de zwarte fruitschuur
deponeren.
Bereikbaarheid met auto:
InBredius is per auto bereikbaar voor laden en lossen. Indien nodig kan het paaltje bij de
Kievitstraat worden verzonken in het wegdek. De sleutel hiervoor ligt in de tweede lade van
het aanrecht in InBredius.
Bij vertrek het paaltje weer omhoog doen en de sleutel terugbrengen. Parkeren bij InBredius
en langs het pad in het park is niet toegestaan. Gemeente verordening! Een bekeuring kost
al gauw € 100,00.
Bij niet opruimen of achterlaten niet conform bovenstaande voorwaarden wordt € 25,00 extra
in rekening gebracht.
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Catering:
Koffie en thee zijn bij huren in InBredius verkrijgbaar à € 1,00 per kop koffie / glas
thee. Wel dient u zelf koffie te zetten en thee te serveren.
Indien u hiervan gebruik maakt, houdt U de aantallen zelf bij en u geeft per e-mail aan
verhuur@inbredius.nl op hoeveel koppen koffie en thee er zijn verbruikt.
U kunt ook zelf uw koffie en thee meebrengen en het koffiezetapparaat gebruiken. (De
koffiefilters van InBredius moeten worden gebruikt. Uw eigen filters zijn niet bruikbaar).
Overige dranken dienen door uzelf te worden verzorgd evenals hapjes en/of andere
etenswaren. U kunt hiervoor natuurlijk ook een cateraar inhuren.

===========================================================
Inventaris InBredius:
koffiezetapparaat
Kokend waterkraan voor thee
inductiekookplaat – 2 pitten
koelkast
vaatwasser
stoelen
42 stuks
krukjes
23 stuks
tafels:
2 vaste tafels à 8 personen, 4 inklaptafels à 6 personen,
4 sta/hangtafels inclusief tafelrokjes.
Serviesgoed en bestek:
Het serviesgoed en het bestek is gevarieerd. U mag dit ook zelf meebrengen of door
een cateraar laten verzorgen.
Borden.
Ca. 50 st.
Soepkoppen
ca. 50 st.
Koffiebekers
ca. 60 st
Grote bekers
ca. 5 st
Theeglazen
ca. 20 st
Gebakbordjes
ca. 40 st
Wijnglazen - groot ca. 37 st
Wijnglazen – klein ca. 7 st
Bierglazen
ca. 18 st
Limonadeglazen
ca. 30 st
Plastic bekers
ca. 70 st (niet wegwerp, ook afwassen na gebruik)
Bestek: lepels, vorken en messen: voor ca. 50 personen
gebaksvorkjes
ca. 50 st.
theelepeltjes
ca. 25 st
pannen voor inductie - 2 stuks: één 2 ltr. en één 6 ltr. Pan
Dienbladen
Schaar, kurkentrekker, gasaansteker, zaklamp, 12 kleine schilmesjes
Audiovisueel:
Eenvoudige stereo-installatie en video cd / dvd speler.
Beamer met projectiescherm (scherm op vaste plaats, niet verplaatsbaar).
Laptop (Eigen laptop kan worden aangesloten).
Grootbeeld Tv met internetontvangst - geen Tv programma’s.
Gratis Wifi.
Mocht u nog vragen hebben, mail dan met verhuur@inbredius.nl of bel 06 30258172.
Dick van Doorn, Verhuur InBredius – verhuurcoördinator.
Mail: verhuur@inbredius.nl Tel.: 06 302 58 172
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