
   Zie achterzijde voor de annuleringsregeling.

Omschrijving Dagdeeltarief

 (4 aaneengesloten uren)

Vijzel 

Membraan 

Vijzel + Membraan 

Grand Café / Restaurant 

Omschrijving  Dagdeeltarief

 (4 aaneengesloten uren) 

Reactor  

Erlenmeyer 

Erlenmeyer groot 

* Voor huurders in een van onze gebouwen gelden 

andere tarieven.

Geïnteresseerd? Neem 
dan contact met ons op 
of bezoek onze website
www.btc-twente.nl

Wilt u meer weten over de 
beschikbaarheid en de mogelijkheden 
en kosten van de verschillende 
(vergader)arrangementen? 
Neem dan contact met ons op. 
Wij helpen u graag verder!

Meer informatie: www.btc-twente.nl. 

Bij vragen of voor het maken van een 
reservering, kunt u contact opnemen met 
reserveringen@btc-twente.nl of 053-4836 355.

Onderstaande tarieven zijn van toepassing op ruimtes in The Gallery. 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. Bij gebruik van ruimtes buiten de 

openingstijden worden er extra kosten in rekening gebracht voor de verplichte 

aanwezigheid van een receptioniste, à €37,00 per uur (exclusief 

weekendtoeslag).

Tarieven 2019

2 dagdelen € 107,00

1 dagdeel € 65,25

2 dagdelen € 107,00

1 dagdeel € 65,25

3 dagdelen   € 136,00

3 dagdelen   € 136,00

1 dagdeel € 110,00

2 dagdelen   € 172,00

3 dagdelen   € 220,00

1 dagdeel  € 262,00

1 dagdeel € 109,00

2 dagdelen   € 162,00

3 dagdelen   € 213,50

1 dagdeel € 184,00

2 dagdelen € 275,00

3 dagdelen € 388,00

1 dagdeel          € 288,00

2 dagdelen € 421,00

3 dagdelen € 595,00



Benieuwd naar 
de mogelijkheden?
Neem dan contact 
met ons op of bezoek 
onze website.

Wilt u meer weten over de 
beschikbaarheid en de mogelijkheden 
en kosten van de verschillende 
(vergader)arrangementen? 
Neem dan contact met ons op. 
Wij helpen u graag verder!

Meer informatie: www.btc-twente.nl. 

Bij vragen of voor het maken van een 
reservering, kunt u contact opnemen met 
reserveringen@btc-twente.nl of 053-4836 355.

Gemaakte kosten
Het is mogelijk dat u uw reservering (deels) bij 

ons annuleert, maar dat er door ons al kosten 

zijn gemaakt. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan huur 

van materialen. Indien wij deze niet kosteloos kunnen 

annuleren, zullen de kosten hiervan worden doorberekend, 

ongeacht het tijdstip van uw annulering.

Reserveringswaarde
Bij een annulering van uw reservering zijn bovenstaande 

voorwaarden van toepassing. De reserveringswaarde is het 

totaalbedrag van de geplaatste reservering (o.a. zaalhuur, 

horeca, personeel, ingehuurde materialen, etc.), zoals op de 

bevestiging vermeld.

Annuleringsregeling *
• Bij annuleringen van meer dan 21 dagen 

voor de dag van uitvoering zijn geen kosten 

verschuldigd.

• Bij annuleringen vanaf 21 dagen tot 7 dagen 

voor de dag van uitvoering zal 25% van de 

reserveringswaarde in rekening worden gebracht.

• Bij annuleringen vanaf 7 dagen tot 72 uur 

voor de dag van uitvoering zal 50% van de 

reserveringswaarde in rekening worden gebracht.

• Bij annuleringen vanaf 72 uur 

voor de dag van uitvoering zal 100% van de 

reserveringswaarde in rekening worden gebracht.

* Annuleringen kunnen alleen geplaatst worden op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur.


	Naamloos
	Naamloos

