
Algemene informatie over verhuur bij de Open Ruimte

De Open Ruimte

J. Bakerstraat 40

1311 GA Almere

info@deopenruimte.nl

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 16 matrasje, 25 yogamatten, meditatiekussens, 20 houten 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): 62 euro dagdeel of 27,20 euro per uur

Kleine studio (groene studio): 40,50 euro

per dagdeel of 17 euro per uur
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Behandelruimte (blauwe behandelkamer): 31,50 euro per 3 uur of 12,50 euro per uur

Keuken en wachtruimte (bij gebruik hele dagen betaal je naast de gehuurde ruimte, 21,50 euro voor

gebruik keuken/lunch))

Prijzen van de verschillende ruimtes

1 grote groepsruimte van 80 m2 kosten : 62 euro per dagdeel of 27,20 euro per uur

1 kleine groepsruimte van 35 m2 kosten : 40,50 euro per dagdeel of 17 euro per uur

1 behandelruimte van 14 m2 kosten : 12,50 euro per uur of 31,50 euro voor 3 uur

Huur hele pand (incl. keuken) kosten: 240 euro per dag (2 dagdelen)

Huur hele pand vrijdag 18.00 kosten 650 euro (6 dagdelen)

tot zondag 18.00 (incl. keuken)

Bij het huren van 2 of 3 dagdelen van de kleine of grote groepsruimte wordt er 21,50 euro per dag

extra in rekening gebracht voor het gebruik van de keuken voor lunch ed..

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



Ochtend dagdeel is tussen 8.00 -13.00, middag dagdeel is tussen 13.00 en 18.00, avond

dagdeel is tussen 18.00 en 23.00. (boek je bijvoorbeeld van 17.00 tot 21.00 dan rekenen we 1

uur + avond dagdeel)

2. Je reserveert de ruimte(s) altijd inclusief je voorbereidings- en opruimtijd. De totaal

gereserveerde tijd wordt in rekening gebracht.

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

4. 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.


