Algemene informatie over verhuur bij de Open Ruimte
De Open Ruimte
J. Bakerstraat 40
1311 GA Almere
info@deopenruimte.nl
036 5465883 / 06 49966182

De Open Ruimte heeft twee etages en is sfeervol ingericht. Er is geïnvesteerd in ecologische
bouwmaterialen zoals muurverwarming, geleemstucte wanden en eikenhouten vloeren. Er is een
vloerontkoeling wat de ruimte uitermate geschikt maakt voor yoga, meditatie en dans. Naast een
volledig ingerichte keuken/wachtruimte is er ook een douche aanwezig.
In het centrum zijn yogamatten, meditatiekussens, klapstoelen en 3 massagetafels aanwezig.
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid. Het bos is op drie (wandel)minuten te bereiken.

De Open Ruimte biedt de volgende ruimtes aan
Grote studio (oranje ruimte): 59,00 euro dagdeel of 25,90 euro per uur

Kleine studio (groene studio): 38,50 euro per dagdeel of 16,15 euro per uur

Behandelruimte (blauwe behandelkamer): 30 euro per 3 uur of 11,90 euro per uur

Keuken en wachtruimte (bij gebruik hele dagen 20,50 euro)

Prijzen van de verschillende ruimtes
1 grote groepsruimte van 80 m2

kosten : 59,00 euro per dagdeel of 25,90 euro per uur

1 kleine groepsruimte van 35 m2

kosten : 38,50 euro per dagdeel of 16,15 euro per uur

1 behandelruimte van 14 m2

kosten : 11,90 euro per uur of 30 euro voor 3 uur

Huur hele pand

kosten: 230 euro per dag (2 dagdelen)

Bij hele dagen huur wordt er ook gebruik van de keuken gerekend voor lunch ed. 20,50 euro.

1. Een dagdeel in de grote en kleine groepsruimte is 4 uur, inclusief voorbereiden en opruimen.
2.

Je kan gebruik maken van de keuken voor koffie en thee tijdens de gehuurde periode.

3. Indien je een ingeboekte reservering in het reserveringssysteem SuperSaas annuleert, gelden
de volgende annuleringsvoorwaarden;

Annuleringsvoorwaarden
Je annulering geldt vanaf het moment dat je je reservering zelf hebt verwijderd uit SuperSaas volgens
onderstaande voorwaarden.
Bij annulering tussen 6 en 2 weken voor aanvang van de reservering betaal je 50 % van de huurprijs.
Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de reservering betaal je 100 % van de huurprijs.
Uitzondering voor 1 op 1 sessie in de blauwe behandelkamer of in de groene studio
Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang betaal je 100% van de huurprijs.

Corona
Wij begrijpen dat het nu rondom de corona regels voor iedereen lastig is. Voor de behandelruimte
(blauwe behandelkamer) maken we daarom nu nog een uitzondering. Als jij of je cliënt corona heeft dan
geldt dat je bij annulering binnen 24 uur voor aanvang 100% van de huurprijs betaalt. Je haalt je
reservering dan zelf uiterlijk 24 uur voor aanvang uit SuperSaas. Doe je dat korter voor aanvang dan
brengen we de sessie wel in rekening.
Zijn er vragen rondom corona graag rechtstreeks whatsapp sturen naar Martina: 06 499 66 182.

