
Verhuur ruimten de Bibliotheek Helmond-Peel  2019 

 

Verhuur ruimten in  
Bibliotheek Helmond-Peel 
 

U kunt in bibliotheek Helmond-Peel ruimte huren voor zakelijk gebruik, voor bijvoorbeeld presentaties, 

lezingen of vergaderingen.  

De ruimten zijn beschikbaar van maandag tot en met zaterdag. 

U kunt de ruimten huren gedurende de hele dag en avond, zowel tijdens als buiten de openingstijden 

van de Bibliotheek. 
 

Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11  
 

Ruimtes  Maximaal aantal personen Opstelling/inrichting 

Activiteitenruimte met podium 75 (theateropstelling) Meerdere mogelijkheden 

Cursusruimte evt. met computerfaciliteiten 20 Grote vergadertafel 

Vergaderruimte 2
e
 etage 25 Meerdere mogelijkheden 

Kleine vergaderruimte 1
e
 etage

1 
8-10 pers Vergadertafel  

 

Huurtarieven Prijs* 

Dagdeeltarief ochtend en / of middag 100 euro 

Tarief deel vd ochtend/middag (max 2 uur) 50 euro 

Dagdeeltarief avond en zaterdagochtend/-middag 150 euro 

Korting voor (zakelijke) partners en lokale non-profit organisaties 50% 

Deze prijs is inclusief personele ondersteuning  

 

Faciliteiten activiteitenruimte met podium Prijs* 

Beamer en/of laptop Gratis  

Garderobe Gratis 

Geluid  Gratis 

Licht (met eventueel technische ondersteuning) Op aanvraag en in overleg 

 

Faciliteiten cursus/vergaderruimten Prijs* 

Meerdere mogelijkheden In overleg 

 
De ruimten worden per dagdeel of deel daarvan verhuurd en zijn te huur van maandag t/m zaterdag.  
1
 Kleine vergaderruimte altijd gereduceerd tarief 

* Prijzen zijn exclusief BTW 
 

Dagdelen Tijden 

Ochtend 09.00 uur - 12.30 uur 

Middag 13.00 uur - 17.30 uur 

Avond vanaf 18 uur 

 

Openingstijden Bibliotheek Helmond 

Maandag 10.00 uur - 17.30 uur 

Dinsdag 10.00 uur - 17.30 uur 

Woensdag 10.00 uur - 17.30 uur 

Donderdag 10.00 uur - 17.30 uur 

Vrijdag  10.00 uur - 20.00 uur 

Zaterdag 10.00 uur - 17.00 uur 

Zondag 12.00 uur - 16.00 uur (wintertijd) 



Verhuur ruimten de Bibliotheek Helmond-Peel  2019 

Catering 

Aansluitend aan de activiteitenruimte bevindt zich Lunch- en leescafé De Bieb. 

Naast het huren van de ruimte is het ook mogelijk gebruik te maken van alle faciliteiten die het café te 

bieden heeft. Deze kosten zijn niet bij de huurprijs inbegrepen.  

Prijzen zullen, mede afhankelijk van uw wensen, in overleg vastgesteld worden. 

Contactpersonen Lunch- en leescafé De Bieb: Kim & Martijn 0492 200029; info@de-bieb.nl  

 

Algemene voorwaarden 

1. De verhuurder is de Bibliotheek Helmond-Peel.  

Aanspreekpunt binnen de bibliotheek is Henk Vullings. Telefonisch bereikbaar via 0492 – 522220  

of per e-mail via h.vullings@bibliotheekhelmondpeel.nl  

De bibliotheek behoudt zich het recht voor verhuur zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

2. Het gehuurde bevindt zich in ingerichte staat. In overleg kan de indeling bepaald worden. De 

Bibliotheek zorgt ervoor dat alles naar uw wens klaarstaat. 

3. Het gehuurde dient steeds ordelijk te worden gehouden. 

4. Er mag niets op de muren geplakt worden (dit ter voorkoming van beschadiging). 

5. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, ontstaan tijdens of het gevolg van het 

gebruik van de ruimte, tenzij hij bewijst dat deze buiten schuld of die van personen of zaken 

waarvoor hij aansprakelijk is, is ontstaan. 

6. Het is huurder niet toegestaan het verhuurde aan derden te verhuren, in gebruik te geven of 

medegebruik toe te staan. 

 

Alle bedragen zijn exclusief BTW. 

Exclusief  BTW  inclusief 

Half dagdeel   €   50,00  € 10,50  €   60,50 

Half dagdeel gereduceerd €   25,00  € 5,25  €   30,25 

Dagdeel   € 100,00  € 21,00  € 121,00 

Dagdeel gereduceerd   €   50,00  € 10,50  €   60,50 

Avond/zaterdag   € 150,00  € 31,50  € 181,50 

Avond/zaterdag gereduceerd €   75,00  € 15,75  €   90,75 
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Bibliotheek Someren, Molenstraat 12 

Bibliotheek Asten, Kerkstraat 12 
 

Ruimten Maximaal aantal personen Opstelling/inrichting 

Someren (ruimte leeszaal) 70 Meerdere mogelijkheden 

Asten (ruimte centraal in de bibliotheek) 50 Meerdere mogelijkheden 

 
 

Huurtarieven Prijs* 

Dagdeeltarief ochtend en / of middag 50 euro 

Dagdeeltarief avond / met personele ondersteuning 75 euro 

Korting voor (zakelijke) partners en lokale non-profit organisaties 50% 

 
  

Faciliteiten Prijs* 

Beamer en/of laptop Gratis  

Garderobe Gratis 

Geluid  Gratis 

 
De ruimten worden per dagdeel verhuurd.  
* Prijzen zijn exclusief BTW 
 

Dagdelen Tijden 

Ochtend 09.00 uur - 12.30 uur 

Middag 13.00 uur - 17.30 uur 

Avond vanaf 18 uur 

 

Openingstijden Bibliotheken Asten en Someren 

Maandag 10.00 - 12.00 & 14.00 - 19.00 uur 

Dinsdag 10.00 - 12.00 & 14.00 - 17.30 uur 

Woensdag 10.00 - 12.00 & 14.00 - 17.30 uur 

Donderdag 10.00 - 12.00 & 14.00 - 17.30 uur 

Vrijdag  10.00 - 12.00 & 14.00 - 20.00 uur 

Zaterdag 10.00 - 13.00 uur 

 

Bibliotheek Deurne, Martinetplein 1 

Bibliotheek is gevestigd in Cultuurcentrum Martien van Doorne, voor huur van ruimten verwijzen we 

naar het Cultuurcentrum. 

 

 

Helmond, HV 01.01.19 


