
Ransdorp

Item Specificaties / opmerkingen Prijs
Oppervlakte 140m2

Max aantal diner (sit down) 80

Max aantal concert 120

Max aantal personen 150

Garderobe In de hal, capaciteit 110 Jassen

Voorzieningen en toegang minder validen Ja

Toiletten 1 dames, 1 heren, 2 urinoirs, 1 minder validen (dames)

Nevenruimte Orgelbalkon, netto ong. 14m2

Tuin of buitenruimte Ja Op aanvraag

Orgel Dekker orgel met één manuaal en aangehangen pedaal Op aanvraag

Klokken luiden mogelijk Ja Op aanvraag

Krachtstroom Zaal 1x 32A (zie ook rubriek keuken) Op aanvraag

Verwarming Vloerverwarming, luchtcirculatie en radiatoren Incl huurprijs

Loper Rode loper 6 meter lang x 121 cm breed Op aanvraag

Stoelen 75 stoelen met rieten zitting, zonder armleuningen; 

6 kerkbanken bieden 36 zitplaatsen; 2 trouwstoelen; 2 knielbankjes 

rood pluche; 50 klapstoelen

Incl huurprijs

Tafel Trouwtafel l200xb79xh77cm

2 klaptafels grijs kunststof l175xb75xh75

Incl huurprijs

Lessenaar Hoge houten lessenaar Incl huurprijs

Sfeerlicht 4 spots op preekstoelzijde 

Dimbare antieke hanglampen

Dimbare wandlampen                                                                                                                       

Incl huurprijs

Kaarsen 3 antieke koperen kroonluchters met kaarsen

Kaarsen toegestaan met lekbak

Op aanvraag

Vleugel August Förster 165cm - mahonie Op aanvraag

Geluidsinstallatie * Apogee Sound system: CA-4000 versterker, DLC processor

* Luidsprekers: 4x Apogee Sound AFI-1 (150/600w cont/peak

* CD-speler: Tascam CD160

* Mengpaneel: Yamaha MG 16/4

* aansluiten van een Ipad, Iphone, Ipod of laptop mogelijk

Incl huurprijs

Microfoons * zwanenhals tafel microfoon (1 x Isomax 4 condensator)

* hand-/statief snoermicrofoon (1 x Sennheiser MD431)

Incl huurprijs

Faciliteiten Ruimte met afzuiging, 1 aanrecht met gootsteen en 1 RVS werktafel. 

Aansluiting voor ovens/steamers

Gasflessen en/of frituren niet toegestaan!

Warm water 10l boiler

Koelkast 1 Liebherr flessenkoelkast

Afwasmachine 1 Zanussi horecamachine 

Koffie - / thee apparatuur 1 Bravilor horeca koffiezetapparaat + 1 waterkoker

Aparte stroom voorziening 1x 32A en 2x 16A Op aanvraag

Extra faciliteiten Met huurmateriaal is uitbreiding mogelijk van meubilair, aankleding, 

geluid, licht, projectie en andere faciliteiten

Op aanvraag
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