NEEL achter LE:EN is onze grote industriële ruimte, waarin je kunt vergaderen, borrelen, dineren,
maar ook andere leuke dingen als modeshows, filmavonden, etc kunt organiseren.
NEEL is bijna 400m2, heel ruim en licht en beschikt over een eigen bar en podium.

PRIJZEN: MINIMALE BESTEDING
We werken met minimale besteding per dagdeel (8-12u, 12:30-17u, 17:30-24u).
Dit betekent dat we geen zaalhuur rekenen wanneer de minimale besteding gehaald is.
Ochtend of middag 500 | ochtend + middag 850
Avond zo t/m wo 1250 | do t/m za 2000
Ochtend + middag + avond 1900 | do t/m za 2500

ARRANGEMENTEN P/P
MEET at NEEL | 15
Dagdeel met onbeperkt koffie, thee, water en spekkoek.
DAY at NEEL
NO TIME to LUNCH | onbeperkt koffie, thee, water en bij ontvangst spekkoek + Asian soup + naan | 24
EASY | onbeperkt koffie, thee, water en bij ontvangst spekkoek + uitgebreide fusion Asian lunch | 34
DELUXE | Idem + Roze Bunker limonade + frisdrank voor en na de lunch | 44
DRINK at NEEL | 28
Twee uur lang borrelen met onbeperkt tapbier, Grolsch 0.0, Sauvignon, Malbec, frisdrank, koffie, thee
en water + bread & dips en voor ieder 4 Asian borrelhapjes.
DRINK DELUXE | 35
Idem maar ook met sushi.
EAT at NEEL | 31
Shared Dining. Verschillende Asian gerechtjes worden in verschillende rondes uitgeserveerd 31 |
met Asian Delight 35 | met dessert 37
EAT at NEEL & ASIAN BEER | 44
Idem, maar inclusief Asian beers (4st) 44 | met Asian Delight 48 | met dessert 50
EAT at NEEL & SAKE | 44
Idem, maar inclusief SAKE (3st) proeverij 44 | met Asian Delight 48 | met dessert 50
EAT at NEEL & ASIAN WHISKY | 48
Idem, maar inclusief ASIAN WHISKY (3st) proeverij 48 | met Asian Delight 52 | met dessert 54
EAT at NEEL & unlimited DRINKS | 58
Idem, maar inclusief 3 uur onbeperkt drankjes (tapbier, Grolsch 0.0, Sauvignon, Malbec, frisdrank,
koffie, thee en water). Overige drankjes op nacalculatie. | met Asian Delight 62 | met dessert 64
SIDES at NEEL
Borrelbox 4 Asian borrelhapjes + bread&dip | 8 			
Borrelbox Deluxe 4 Asian borrelhapjes + bread&dip en sushi | 15

Extra spekkoek | 2 p/p
Asian Delight (3 sweets) | 4

PRIJZEN: SUPPLEMENTEN

PRIJZEN: TECHNIEK

Eerder open p.p. en p.u. | 25
Divers fruit | 4,5
Snacks | 4,5
Welkomsbubbels | 5
Welkomscocktail | 8
Ombouwkosten | 300
Factuur | 10

Voor het gebruik van onze onderstaande
apparatuur vragen wij buiten de omzetgarantie
een meerprijs:
Beamer (HDMI - HDMI) | 50
Beamerscherm | 20
Losse boxen | 30
Flipovergebruik (2 in huis) | 15 p.s.
Microfoonhuur (1 in huis) | 25
We hebben geen technische kennis in huis.
Dit (of overige techniek) kun je bijboeken bij
René Spelt via Freewoodproductions@gmail.com.

ANNULERINGSKOSTEN

AANSPRAKELIJKHEID

Je kunt gratis annuleren tot 2 maanden voor
de geboekte datum. Daarna zijn we helaas genoodzaakt annuleringskosten te rekenen als er
te laat geannuleerd wordt. We kunnen de ruimte dan niet meer verhuren en hebben dan al veel
geregeld en ingekocht. We hopen op jullie begrip.
Wanneer je onze voorwaarden ondertekent, ga je
hiermee dan ook akkoord.

LE:EN is niet aansprakelijk voor verdwenen of beschadigde eigendommen van anderen. LE:EN is niet
aansprakelijk voor enig letsel ontstaan bij LE:EN
/ NEEL / the DRAIN. Eventuele schade ontstaan
in the LE:EN / NEEL / the DRAIN gemaakt door de
groep van de huurder, wordt in rekening gebracht
bij de huurder.

100% > 3 dagen
90% < 3 dagen		
75% < 7 dagen		

50% < 14 dagen
30% < 1 maand
0% < 2 maanden

HUISREGELS
De ruimte wordt in originele staat achtergelaten, zoals deze bij binnenkomst is aangetroffen.
Er wordt zonder overleg met LE:EN niet geschoven met de meubels en alles blijft binnen in de ruimte.
Er wordt niets opgehangen aan de muren, lampen en anderszins, mits goedgekeurd door LE:EN.
Alles, ook confetti, rijst, etc wordt zelf volledig opgeruimd voor vertrek.
Er komt niemand, behalve LE:EN personeel, achter de bar.
Er wordt binnen niet gerookt.
De nooddeur mag alleen bij NOOD worden geopend.
De deur naar de parkeerplaats blijft dicht i.v.m. geluidsoverlast.
Er mag een DJ draaien in overleg met LE:EN en uiterlijk tot 00:30.
Er mag GEEN versterkte LIVE muziek gespeeld worden.
LE:EN heeft een decibelmeter. Dit bepaalt het volume (niet meer dan 78db) van de muziek.
Wanneer LE:EN waarschuwt moet de muziek zachter. Bij de derde waarschuwing gaat de muziek uit.
Het is niet toegestaan in andere ruimtes te verblijven dan in de gehuurde ruimte.

