
Sportruimten:

Maatschappelijke tarieven hele zaal 1/2 zaal hal 2 2/3 zaal 1/3 zaal Spiegelzaal

Ma t/m vr 8 - 16 uur 32,70€              23,10€              25,70€    16,85€           13,20€          

Ma t/m vr na 16 uur + za 8-20 uur 40,90€              28,75€              32,10€    21,05€           16,65€          

za 20-23 uur + zon- en feestdagen* 51,40€              

Wedstrijden en evenementen** 51,40€              34,85€              38,15€    26,05€           

Zakelijk tarieven hele zaal 1/2 zaal hal 2 2/3 zaal 1/3 zaal

Wedstrijden en evenementen 77,10€              52,30€              57,25€    39,10€           

Ontmoetingsruimten aantal m2

maat-

schappelijk 

uurtarief, 

excl btw

zakelijk 

uurtarief, 

excl btw

Flexibele werkruimte 

( Gerner, Hessum, Marshoek, Millingen, 

Welsum) <30 m2 6,50€             € 8,00

Kleine zaal (Bukkum, instructie-lokaal) 30-50 m2 7,80€             11,70€          

Middelgrote zaal 

(Panorama-zaal A of B, Polhaar, Jongerensoos, 

Wim Heerink ) 50-150 m2 13,60€           21,40€          

Grote zaal 

(Panoramazaal, Spiegelzaal) >150 m2 20,20€           31,75€          

Geldende BTW Tarieven: Cultuur Sport Overig
0% 0% 21%

Extra voorzieningen:

- Kosten van onze medewerkers voor op- en afbouw, schoonmaak etc. zijn € 31,20 p.p.p.u.

- Kosten inzet externe medewerkers worden vooraf in overleg vastgesteld.

Opmerkingen:

- Ruimten kunnen per 0,5 uur worden gehuurd met een minimale huur van 1 uur.

Op onze verhuur zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze kunt u vinden op:

https://www.trefkoeleplus.nl/zaal-huren/algemene-voorwaarden/

- Op zaterdagen na 20.00 uur, zon- en feestdagen hanteren we aangepaste tarieven voor alle ruimtes. Prijsafspraken in 

overleg. De min. verhuur is 2 uur met een min.tarief van € 51,40 per uur.

Toelichting maatschappelijke en zakelijke tareven:  Kulturhus Trefkoele+ is een maatschappelijke organisatie voor 

inwoners en verenigingen uit Dalfsen en maatschappelijke organisaties actief in Dalfsen. Dit komt tot uiting in de 

tarieven, waarbij onderscheid is gemaakt tussen maatschappelijke tarieven en zakelijke tarieven.  De 

maatschappelijke tarieven zijn van toepassing op inwoners, verenigingen en organisaties die activiteiten organiseren 

op het gebied van sport & bewegen, kunst & cultuur, educatie & informatie en zorg & welzijn gericht op inwoners van 

Dalfsen. De zakelijke tarieven zijn bedoeld voor commerciele verhuur, en maken het mogelijk om maatschappelijke 

activiteiten te organiseren. 

- Bij structureel gebruik, een aaneengesloten periode van minimaal 20 weken in een jaar, wordt een korting van 20% 

toegepast op het gebruik van een hele sporthal in de periode 1 mei tot 1 september.
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uurtarieven, excl btw

*Op zaterdagen na 20.00 uur, zon- en feestdagen hanteren we aangepaste tarieven. De min. verhuur is 2 uur met een min.tarief van € 51,40 p.u.

**Voor wedstrijden en evenementen rekenen we een hoger tarief vanwege intensiever gebruik kleedkamers, en/of (algemene) ruimtes.

aantal personen

1-6 personen

tot 12 personen

tot 40 personen

tot 140 personen

- Bij gebruik van geluidsinstallatie, afnemen electra etc. worden de kosten hiervan vooraf in overleg vastgesteld

- Kosten gebruik beamer/microfoon huurders: € 5,-(maatschappelijk)/ € 10,- (zakelijk) per reserveringsdag; gebruik 

piano € 3,50 per reserveringsdag.

https://www.trefkoeleplus.nl/zaal-huren/algemene-voorwaarden/

