
Een ruimte huren bij Caetshage 
mogelijkheden en voorwaarden 

 
 
Vergaderingen en workshops 
Onze ruimten zijn geschikt voor vergaderingen en (kook)workshops. We verhuren niet voor 
privé-feesten en partijen.  
 
Ruimten 
Wij hebben de volgende ruimten te huur: 
 Beschikbaarheid Max* aantal personen Aanwezig 
Zolder Ma t/m za  8:30 - 22:00 20 personen ouder dan 12 

12 kinderen jonger dan 12  
Koffiezetapparaat 
Fornuis + oven  
Huishoudelijke vaatwasser  
Schoolbord 

Keuken Ma t/m vrij  16:00 - 22:00 
Za  8:30 - 22:00 

14 personen Koffiezetapparaat 
Fornuis + oven  
Horeca vaatwasser 

Buiten-
ruimte 

Ma t/m vrij  8:30 – 19:00 
Za  8:30 – 13:00 

  

* U dient zich aan het maximum aantal personen te houden.  
 
Verder beschikbaar: 
• Flipover (incl. papier en stiften) 
• Diaprojectiescherm 
Indien u dit vooraf aangeeft zetten wij het voor u klaar. 
 
Koken 
Als u een kookworkshop wil houden, kan dat onder begeleiding van een kok die bekend is 
met onze keuken. U kunt hiervoor een van de volgende koks benaderen: 
 
Eliane Hulsink elianehulsink@hotmail.com 
Jaqueline van Staveren jaquelinevanstaveren@gmail.com 
Kees van der Laan  keestuint@gmail.com 
 
Digitaal 
U kunt gebruik maken van onze Wifi. De inloggegevens hangen naast de deur.  
We hebben geen PC’s, laptops of beamer voor u beschikbaar. Wilt u die gebruiken, dan 
dient u die zelf mee te nemen.  
 
Kosten  
Zolder  per dagdeel* €40,00  
Keuken  per dagdeel* €40,00 0% BTW 

    
Koffie en thee  per kan €7,50  
Lunch excl. salade per persoon €15,00 
Lunch incl. salade per persoon €17,50 
Taart  per persoon €2,50 
Klein hartig hapje (ø7cm)  per persoon €1,50 

excl. 9% BTW 

* een dagdeel is maximaal 4 uur.  
 
Soms willen huurders meer geven dan het gevraagde bedrag. Dat mag natuurlijk altijd!  
Wilt u uw bezoek combineren met een rondleiding over ons bedrijf? Ook dat kan! De kosten 
daarvoor zijn €50,- voor een rondleiding van een uur.  



 
Lunch 
Voor groepen van minimaal 8 en maximaal 20 personen kunnen wij op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag een heerlijke lunch voor u en uw gasten klaarmaken: biologisch en 
zoveel mogelijk van eigen land. 
U krijgt hier brood, beleg, soep, koffie/thee/sap en fruit voor. Voor €2,50 per persoon extra 
kunnen we er ook een salade bij maken.  
 
Wilt u een lunch op woensdag of zaterdag, dan kunt u contact opnemen met Kim’s keuken 
en hierover afspraken maken. Stuur een app via 06-418 49 429 of mail naar 
info@kimskeuken.nl.  
 
Het is toegestaan om uw eigen koffie, thee en andere -liefst duurzame- consumpties mee te 
nemen en te nuttigen.  
 
Ingrediënten meenemen 
Als u de keuken gebruikt om eten te bereiden, wilt u dan alle ingrediënten die u gaat 
gebruiken zelf meenemen? (dus ook kruiden, olie en azijn, etc.) 
We vinden het leuk als u onze eigen groenten zou gebruiken. Deze kunt u uiterlijk 2 dagen 
van te voren bestellen bij de boerderij.  
 
Aanvraag 
De huur-aanvraag dient u minimaal 10 dagen van te voren in te dienen. 
Mocht de bijeenkomst niet doorgaan, dan kunt u dit tot 3 dagen van te voren melden zonder 
dat daaraan kosten verbonden zijn. Daarna brengen we de helft van het overeengekomen 
bedrag (inclusief die voor een eventuele lunch / versnapering) in rekening.  
Is er een lunch of versnapering afgesproken, dan kunt u uiterlijk tot 3 dagen van te voren een 
wijziging van het aantal personen doorgeven.  
 
Voor de betaling ontvangt u achteraf per mail een rekening.  
 
Parkeren 
De parkeerruimte op ons terrein is zeer beperkt. Wilt u uw bezoekers erop wijzen dat zij 
parkeren aan de parkeerplaatsen aan de overkant van de Rijksstraatweg. Beiden liggen op 
een paar minuten lopen. Een links vanuit Caetshage gezien (naast de Henriëtte Roland 
Holststraat) en een rechts (via de Meerlaan naar Hendrik Marsmanweg).  
 
Voordeur 
Wilt u als u de keuken of zolder huurt bij aankomst en vertrek de voordeur gebruiken?  
Het is fijn als u uw gasten door middel van een bord erop wijst waar ze moeten zijn.  
 
 

 


