Prijzen en Voorwaarden ‘De Drie Pilaren’
VOOR BEDRIJVEN
✔ De ruimte is te huur per dagdeel, exclusief lunch. Hiervoor krijg je onbeperkt koffie, thee, een
heleboel frisdrank, gekoeld water, lekker vers fruit, laptop, een beamer, een groot scherm, een
flipover en natuurlijk een geweldig leuke locatie in Oudeschoot (Heerenveen-Zuid) op 300 meter
lopen vanaf het Landschapspark Oranjewoud.

✔ De zaal in de 'De Drie Pilaren' is te huur:
-

1 dagdeel: € 80,Kosten per persoon 1 dagdeel: € 12,50

-

2 dagdelen: € 120,Kosten per persoon 2 dagdelen: € 17,50

- 3 dagdelen: € 160,- Kosten per persoon 3 dagdelen: € 22,50
Prijzen zijn excl. btw.

✔ Geen zin om aan een tafel te zitten? De ruimte is voorzien van luie banken. Heerlijk voor
sessies met een wat minder formeel karakter. Laat je fantasie de vrije loop nemen, want alle
tafels en stoelen staan tot jouw beschikking tijdens de verhuurperiode. Je schuift maar…

✔ Tussen de middag de honger stillen? Dat kan. De lunch kan je vooraf bij mij reserveren. Prijs is
€ 10,50 (ex btw) per persoon. Bestaande uit: lunchbuffet met broodjes, salades, beleg, fruit,
inclusief melk/verse jus d’orange.

✔ Wil je rond 18:00 uur een warme maaltijd, dan kan dit in overleg.
Prijs € 11,00 (excl. btw) p.p.
Aangezien De Drie Pilaren meer dan 300 jaar oud is, serveren we alleen echte oer-Hollandse pot.
Altijd voldoende want aan te weinig heb ik zelf (ook) een hekel.
Dan moet je denken aan:
 Andijviestamppot met gebakken spekjes en een gehaktbal
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Hutspot met een sukadelapje
Zuurkool met worst of een speklapje
Boerenkool met worst (seizoen oktober t/m februari)

✔ De sleutel van de ruimte beheer je de hele dag zelf. Je hebt dus alle vrijheid om te gaan en
staan waar je maar wilt. Maar je bent ook verantwoordelijk voor het afsluiten van de ruimte als je
deze (even) verlaat.

✔ Ben je overtuigd van de meerwaarde van ‘De Drie Pilaren’ als geschikte locatie en besluit je te
reserveren? Top! Gebruik hiervoor het reserveringsformulier op deze website. Dan krijg je van mij
per mail een bevestiging waarin al jouw keuzes duidelijk worden vermeld.

✔ Kies je voor een lunch, dan geef je van tevoren aan om hoeveel personen het gaat. Dit aantal
geldt als minimum. Indien de werkelijke hoeveelheid lunches hoger is, wordt hiervoor achteraf
een meerprijs gerekend.

✔ Zie je er later toch vanaf? Kan gebeuren. Tot twee weken voor de gereserveerde datum kan je
de zaal kosteloos annuleren, daarna bent je 50% van het factuurbedrag verschuldigd. Zien we je
helemaal niet verschijnen dan verwachten we alsnog 100% van de kosten te ontvangen.

✔Wil je achteraf gezien toch niet lunchen, maar had je dat wel gereserveerd? Geeft niks. Tot
twee dagen voor de gereserveerde datum kan je de lunch nog kosteloos annuleren. Daarna ben je
het volledige bedrag aan ‘De Drie Pilaren’ verschuldigd.

Schoterlandseweg 14 – 8451 CP OUDESCHOOT – 06-10 90 06 62
Email: info@dedriepilaren.com - website: www.dedriepilaren.com
KVK 27251809 - BANK: NL 70 INGB 0008 1278 45
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