THE DRAIN PLAY is onze POP UP ruimte achter LE:EN. PLAY zit in een oude loods en ziet er industrieel uit.
Het is 140m2, vijf meter hoog en heeft hoge grote ramen. PLAY heeft een podium en veel stoelen die we in
verschillende theater/presentatie opstellingen kunnen zetten. Er is een groot PLASMA scherm, theaterverlichting,
spots, boxen en een bar. Deze ruimte is perfect voor kleine voorstellingen, muziek, presentaties, maar ook voor borrels.
Langs de kant staan verschillende relaxte zitjes. Statafels en andere tafels hebben we in deze ruimte niet,
maar kunnen bij gehuurd worden, net als een microfoon en flipover.
GROOTTE: 140m2 | CAPACITEIT: 200p staand | 140p theateropstelling zittend | + 30p extra op banken zittend
We serveren in PLAY geen diner en lunch. Wel in onze andere ruimtes RAW, HIDDEN, NEEL en natuurlijk in LE:EN.
PRIJZEN: MINIMALE BESTEDING
We werken met minimale besteding per dagdeel. Dit betekent dat we GEEN ZAALHUUR rekenen wanneer de
minimale besteding gehaald is. Een dagdeel duurt 4 uur en is van 8 tot 12u of van 12:30 tot 17:30u.
Een dagdeel in de avond duurt 6 uur en is van 18u tot 24u. Door bij ons een arrangement af te nemen
kom je hier al snel aan. Hieronder de prijzen INCLUSIEF BTW per dagdeel en ook van onze arrangement.
Ochtend of middag 500 | ochtend + middag 800
Avond op zo t/m wo 700 | Avond op do t/m za 1000
Middag + avond op zo t/m wo 1100 | op do t/m za 1300
Ochtend + middag + avond op zo t/m wo 1300 | op do t/m za 1500
PLAY kan ook samen met RAW en HIDDEN gehuurd worden. De grote tussendeuren bij RAW en HIDDEN kunnen open.
ARRANGEMENTEN P/P
MEET the DRAIN
Onbeperkt kannen koffie, thee, water, ROZE BUNKER siroop en bij binnenkomst spekkoek | dagdeel 25 |hele dag 45
Frisdrank, wijn en bier per SELF SERVICE vanuit onze koeling. De prijzen volgens onze drankkaart en op NACALCULATIE.
BORREL at the DRAIN
Twee uur lang borrelen met onbeperkt tapbier, Grolsch 0.0, witte wijn, rode wijn, rosé, frisdrank + bread & dips +
voor ieder 4 Asian snackhapjes 28 | gecombineerd met twee uur MEET 40 | met zes uur MEET 50
BORREL DELUXE SUSHI
Twee uur lang borrelen met onbeperkt tapbier, Grolsch 0.0, witte wijn, rode wijn, rosé, frisdrank + SUSHI + bread &
dips + voor ieder 4 Asian snackhapjes 35 | gecombineerd met twee uur MEET 47 | met zes uur MEET 57
DRINK at the DRAIN
Drie uur onbeperkt tapbier, Grolsch 0.0, witte wijn, rode wijn, rosé, frisdrank, koffie, thee en water 30
SAKE tasting at the DRAIN
Proeverij van 5 stuks bijzondere SAKE + bread & dips 30
Voor meer dan 30 personen een maand van te voren reserveren en betalen. We moeten dit speciaal inkopen :)
ASIAN WHISKY at the DRAIN
Proeverij van 4 stuks bijzondere ASIAN WHISKY + bread & dips 30
Voor meer dan 30 personen een maand van te voren reserveren en betalen. We moeten dit speciaal inkopen :)
EXTRA at the DRAIN
Box met 4 Asian snackhapjes + bread & dips 8 | DELUXEbox met 4 Asian snackhapjes + SUSHI + bread & dips 15 |
welkomst BUBBELS 5 | welkomst COCKTAIL 8 | SPEKkoek 1,5 p/p | 4st ASIAN Delight (sweets) 4
EVENTUELE KOSTEN
PLASMA scherm 70 | MICROFOON 10 | FLIPover 15 | locatiemanager 45 p/u | ADMINISTRATIEkosten factuur 10
Verdere TECHNIEK hebben we niet in huis, maar is te huur via René Spelt Freewoodproductions@gmail.com

ANNULERINGSVOORWAARDEN
Je kunt bij ons gratis annuleren tot 3 maanden voor de gereserveerde datum. Daarna zijn we helaas genoodzaakt
een percentage van de minimale besteding als annuleringskosten te berekenen, omdat we de ruimte
waarschijnlijk niet meer kunnen verhuren. Bij annulering van 14 dagen voor de gereserveerde datum of korter,
zijn we genoodzaakt de annuleringskosten te berekenen over het gereserveerde arrangement. We hebben dan
namelijk al veel geregeld en ingekocht. We hopen op jullie begrip. Wanneer je bij ons een reservering maakt
ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden en onze onderstaande huisregels.
0% tot 3 maanden voor de gereserveerde datum | 30% tot 2 maanden | 50% tot 1 maand |
75% tot 14 dagen | 90% tot 7 dagen | 100% tot 3 dagen voor de gereserveerde datum.
HUISREGELS
We hebben THE DRAIN met zorg en plezier ingericht en verhuren het graag aan iedereen. We gaan er echter wel
vanuit dat er zorgvuldig met onze spullen wordt omgegaan. Hierbij dan ook een paar huisregels.
-THE DRAIN wordt in originele staat achtergelaten zoals het bij binnenkomst is aangetroffen.
-Er wordt NIET met meubels geschoven zonder overleg met LE:EN.
-Er wordt NIETS opgehangen aan muren, lampen, tafels enzovoort, zonder overleg met LE:EN.
-Er wordt NOOIT op meubels, muren, lampen enz, geplakt, geniet, geverfd, gestaan of andere dingen die blijvend
schade aan kunnen richten. Onverhoopte schade wordt verhaald op de huurder.
-Confetti, rijst, versiering, enzovoort wordt direct na afloop door huurder zelf volledig opgeruimd. Ook buiten.
Blijft dit achterwege dan zijn wij genoodzaakt daar 35,- p/u schoonmaakkosten voor te berekenen.
-Het is niet toegestaan in andere ruimtes te verblijven dan het gehuurde en de toiletten.
-De NOODdeur blijft altijd dicht behalve in geval van nood.
-Er wordt NIET op het terras verbleven als dit niet is overlegd met LE:EN.
-ROKEN is binnen ten strengste verboden. Dit mag buiten naast de ingang. Graag zachtjes i.v.m. onze buren.
-Het muziekvolume blijft onder de 78dB, i.v.m. onze vergunning en de buren en muziek mag tot middennacht.
-Binnen de 78dB en in overleg met LE:EN is een dj of akoestische muziek toegestaan.
-Bij een 3e waarschuwing over het geluidsniveau gaat de muziek volledig uit.
AANSPRAKELIJKHEID
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 LE:EN / NEEL / the DRAIN gemaakt door de groep van de huurder, wordt in rekening
gebracht bij de huurder.

