Centrum AL NOUR
Blekerstraat 17
9718 EA Groningen
Website: www.al-nour.nl
Tel: 06-2016 3298

PRIJSLIJST EN VOORWAARDEN
Centrum Al Nour bestaat uit twee ruimtes en een hal-eet-keuken gedeelte.
Vooraan bij de ingang bevindt zich een ontvangst/keuken gedeelte van ± 25 m² uitlopend in een gang richting de
toiletgroep en de achterste ruimte. De toegang tot de voorste ruimte bevindt zich in de hal. Tussen de beide
ruimtes is een verbindingsdeur.
Ruimte 1 is ± 80 m² en ruimte 2 is ± 40 m². In beide ruimtes ligt een beukenhouten sportvloer en is
geluidsapparatuur aanwezig. Verwarming gebeurt via wandverwarming.
Overdag en `s avonds bedraagt de minimale huurtijd 2 uur en in het weekend 1 dagdeel.
Onderstaande prijslijst geldt voor huren op regelmatige basis en in de weekenden
Bij éénmalig huren door de week geldt een extra toeslag van 10 %
Hele centrum ( 2 zalen):
tot 17.15 uur

€ 51,50 per twee uur, € 103,— per dagdeel (= 4uur)

na 17.15 uur

€ 67,-- per twee uur, € 100,50,— per drie uur

in het weekend - 1 dagdeel (= 4 uur):

€ 104,—

in het weekend - 1 dag (= 8 uur)

€ 183,50

Grote zaal (± 80 m²)
tot 17.15 uur

€ 36,— per 2 uur

na 17.15 uur

€ 47,— per 2 uur

in het weekend - 1 dagdeel (= 4 uur):

€ 73,50

in het weekend - 1 dag (= 8 uur)

€ 130,—

Kleine zaal (± 40m²)
tot 17.15 uur

€ 31,—per 2 uur

na 17.15 uur

€ 40,— per 2 uur

in het weekend - 1 dagdeel (= 4 uur):

€ 61,—

in het weekend - 1 dag (= 8 uur)

€ 107,—

Annuleringsvoorwaarden:
• Bij een wekelijkse cursus met een looptijd van één trimester (najaar, winter en voorjaar): annulering van de
gemaakte afspraken is mogelijk tot 6 weken voor de afgesproken datum zonder extra kosten. Bij annulering
tussen 6 en 5 weken voor de afgesproken datum dient 25 % van de huurprijs te worden voldaan, tussen 5 en 4
weken 50 % , tussen 4 en 2 week 75 % . Bij annulering minder dan twee weken voor de afgesproken
aanvangsdatum is de totale huurprijs verschuldigd. Verschuiven van een datum in het zelfde trimester mag als
er ruimte is.
• Bij een het hele jaar rond doorgaande wekelijkse cursus: twee maand opzegtermijn
• Bij één dag of weekend: annulering van de gemaakte afspraken is mogelijk tot 6 weken voor de afgesproken
datum zonder extra kosten. Bij annulering tussen 6 en 5 weken voor de afgesproken datum dient 25 % van de
huurprijs te worden voldaan, tussen 5 en 4 weken 50 % , tussen 4 en 2 week 75 % .
• Bij annulering binnen 2 weken voor de afgesproken datum dient de volledige huurprijs te worden voldaan.
• Vermelden op de website van Al Nour en de nieuwsbrief kost € 35.--. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op
de huur en hoeft alleen te worden voldaan als de huur geannuleerd wordt.
Alle prijzen zijn inclusief 21 % BTW.
Deze prijslijst is geldig vanaf 1 september 2022

