
BANQUETING MAP
STAD & NATUUR OP STADSLANDGOED DE KEMPHAAN

Bij Stad & Natuur op Stadslandgoed de Kemphaan in Almere kun je bijeenkomsten organiseren 
in de natuur. Het prachtige uitzicht over het stadslandgoed doet ieders creativiteit goed. Combi-
neer een vergadering bijvoorbeeld met een inspirerende wandeling door het gebied en een heer-
lijke lunch van lokale ondernemers. 

Vergaderen
Onze Waterzaal en/of Weidezaal is te huur. In de Weidezaal heb je uitzicht over een laan met ap-
pelbomen en de schapenweide. In de Waterzaal heb je uitzicht over de vlonder en het water. Bei-
de zalen zijn even groot. Geschikt voor maximaal 60 personen. (let op: dit geldt niet in Coronatijd) 

Kosten huur Waterzaal of Weidezaal 
Commercieel*:
Dagdeel 4 uren                                     € 150,00
Dagdeel 8 uren                                  € 275,00
Structureel 1 dagdeel per week/per maand    € 450,00
Structureel 2 dagdelen per week/per maand    € 825,00

Niet commercieel**:
Dagdeel 4 uren                               € 50,00
Dagdeel 8 uren                                  € 75,00
Structureel 1 dagdeel per week/per maand            € 150,00
Structureel 2 dagdelen per week/per maand     € 275,00

Gebruik scholen dagdeel 4 uren                                € 37,50
Gebruik scholen dagdeel 8 uren                                € 75,00

Kosten huur hele gebouw (Waterzaal, Weidezaal en hal)
Alleen mogelijk in de weekenden en avonden 
Commercieel*: 
Dagdeel 4 uren                                       € 300,00
Dagdeel 8 uren                                      € 550,00
Structureel 1 dagdeel per week/per maand, commercieel  € 900,00
Structureel 2 dagdelen per week/per maand, commercieel  € 1.650,00

Niet commercieel**: 
Dagdeel 4 uren                           € 100,00
Dagdeel 8 uren                            € 150,00
Structureel 1 dagdeel per week/per maand    € 300,00
Structureel 2 dagdelen per week/per maand    € 450,00



Catering  
Onbeperkt koffie, thee, water p.p.  1 dagdeel    € 5,00                                                                            
Onbeperkt koffie, thee, water p.p.  2 dagdelen     € 6,50                                                                                     
Koek en frisdrank        op aanvraag
Huur screeneo / beamer                                                 € 20,00
Huur flipover                                                                          € 7,50 

*     Commercieel; bedrijven, overheid en semi overheid
       Relaties krijgen 10% korting. 
**    Niet commercieel; bewonersinitiatieven, onderwijsinstelling etc.  

Dagdeel:   08.30 – 12.30 / 13.00 – 17.00 / 18.00 – 22.00 
Hele dag:  09.00 – 17.00 

Prijzen zijn excl.  21% btw 

Wij vragen een aanbetaling van de helft van de zaalhuur vooraf. 
Aanvragen kunt u doen via dit formulier.

Maatwerk
Een vergaderarrangement kan op maat gemaakt worden, vul bijvoorbeeld aan met een buitenac-
tiviteit op het landgoed en/of een lunch. Meer informatie over de mogelijkheden? Vraag het onze 
medewerkers via info@stadennatuur.nl. 

https://www.stadennatuur.nl/aanvraagformulier-zaalhuur.html

