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Tarieven en reglementen 2019 
In het volgende document vindt u een beknopt overzicht van een aantal vaste en veelvoorkomende 

huurkosten. Daaronder vindt u een aantal belangrijke reglementen die in de Hortus gelden. Wij verzoeken u 

deze informatie goed door te nemen voordat u een afspraak maakt. Meer informatie over onze zalen, 

cateraars en andere zaken vindt u op www.dehortus.nl/zaalverhuur.  

Geef om groen 

Met uw boeking draagt u direct bij aan het behoud en beheer van de tuin en collectie. De Hortus Botanicus is een 

zelfstandige stichting die afhankelijk is van haar eigen inkomsten. 

 

Zalen 

Laranjazaal          Incl BTW Excl BTW 

per dagdeel (9-13/13-17)      465   384,30 

hele dag (9-17)       900   743,80 

avonddeel (18-01)      700   578,50 

extra uur       150   123,97 

 

Oranjerie  

 Vanaf 18:00 uur       1200  991,75 

Vanaf 18:00 uur ma-woe in nov t/m maart,  

behalve tijdens de Kerstvakantie     750   619,83 

In combinatie met Laranjazaal avonddeel    1.550  1.281,00 

Eerdere sluiting Oranjerie 

Hoogseizoen april t/m oktober 

Ma-Woe  

Oranjerie sluit om 16:00      500   413,22 

Laagseizoen nov t/m maart 

 Ma-Zon 

 Oranjerie sluit om 16:00      500   413,22 

In het hoogseizoen kunnen wij de Oranjerie niet eerder sluiten op donderdag t/m zondag 

 

Palmenkas Linkervleugel       

Vanaf 16:00 uur       1.650  1.363,64 

In combinatie met Oranjerie 2.700  2.231.40 

 

http://www.dehortus.nl/zaalverhuur
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Personeel 

Partymanager per uur        39,50   32,64  

Bedieningsmedewerker per uur       35,50  29,34  

 

Catering 

Externe catering – Alleen mogelijk in de Oranjerie -     500   413,22 

Afdracht cateringpartners over het eten     10%  

Kurkgeld wijn per standaard formaat fles     17,50   14,46 

Kurkgeld champagne per standaard formaat fles    25   20,66 

Bordjesgeld        1,50   1.24 

 

Terrasoverkapping 

inclusief basis verwarming en verlichting 

5x5m         500  413,22 

7,5 x 10m (stretch)       1500   1239,67 

Kooktent bij Palmenkas        200   165,29 

 

Betalingsvoorwaarden 

Bij definitieve boeking dient vooraf betaald te worden: 

Borg         500 

Consumptievoorschot dranken Hollandse bar    6,- per persoon, per uur 

 

Overig 

Terrasverwarming (zonder tent)      75 p.st.   61,98 

Vuurkorf in de wintermaanden      55  45,45 

Rondleiding 30 min per 15 gasten      45   37,19 

Statafels met groen kleed voor Laranjazaal     25   20,66 

 

Fotoshoots 

Reserveren via info@dehortus.nl. 

Gelegenheidsshoot       75 (incl entree voor 6 pax)  

Professionele shoots        vanaf 225 EX BTW 

 

Alle prijzen zijn onder voorbehoud en gebaseerd op prijsstelling 2019. Door ons verstuurde offertes zijn onderhevig 

aan nacalculatie. 
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Reglementen 
 

Capaciteiten 

 

Laranjazaal 

Cabaretopstelling   40 personen 

Dineropstelling    40 personen 

Theateropstelling   50 personen 

U-vorm     26 personen 

Staande gelegenheid   50 personen 

Oranjerie 

Staande gelegenheid   80 personen 
Ronde/Lange tafels   70 personen 
Ronde tafels    60 personen 
Lange tafels    50 personen 
Staande gelegenheid Oranjerie en tent  120 – 150  personen 
Zittende diner  Oranjerie en tent  120 personen 

    
Indische kas (linkervleugel van de Palmenkas) 

Theateropstelling   65 personen 

Lange tafels    50 personen 

Ronde tafels    40 personen 

Staande gelegenheid   70/ 120  personen*   

*Voor een staande gelegenheid is vanaf 17:00 uur ook de middenvleugel en het buitengebied beschikbaar. De 

rechtervleugel is nooit beschikbaar. 

 

Beschikbaarheid 

Laranjazaal  

Het hele jaar tussen 9:00 en 01:00 uur. Voor elke reservering die 2 uur of meer duurt rekenen wij een dagdeel. 

Voor een uitloop of eerdere start van 1 uur of meer rekenen wij een uurtarief + 1 uur personele kosten 

Oranjerie 

Het hele jaar tussen 18:00 en 01:00 uur.  

Indische Kas (linkervleugel van de Palmenkas) 

De Indische kas is alleen tussen 15 mei en 1 oktober te huren. Huren kan vanaf 16:00 tot 22:00 uur. De 

middenvleugel en het buitengebied van de Palmenkas zijn eveneens alleen in deze periode en alleen na 17:00 

uur te gebruiken. Iets anders dan een staande gelegenheid mag hier niet plaatsvinden. Het opbouwen van uw 

evenement mag, waar het de Indische kas betreft, in geen geval eerder beginnen dan 15:00 uur. In de 

overige ruimtes van de Palmenkas mag in geen geval eerder dan 17:00 uur worden opgebouwd. 

 

Catering 

Op onze website vindt u een zestal cateraars waar wij een samenwerkingscontract mee hebben.  

Alleen Wendy Welvaars, Aan Tafel Graag en Saen Catering mogen in de Indische kas cateren. Kleine 

gelegenheden en borrelhapjes kunnen ook door de Hortus zelf verzorgd worden. 
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In de Oranjerie is, tegen een uitkoopsom, een andere cateraar dan de hiervoor genoemde ook toegestaan.  

Deze is verplicht uiterlijk 3 weken van tevoren onze locatie een bezoek te brengen om onze voorwaarden in 

ontvangst te nemen en de locatie te bekijken.  

 

Geluid & Muziek 

Onze exploitatievergunning houdt een aantal geluidsbeperkingen in. Om aan deze regels te voldoen en de 

goede verhouding tussen de Hortus en de omwonenden te bewaren hebben wij een geluidsreglement 

opgesteld waar wij ons strikt aan moeten houden. Wij vragen hiervoor uw begrip.   

Het volume dat tijdens uw evenement wordt geproduceerd is te allen tijde onderhevig aan controle door ons 

personeel. 

In de Laranjazaal is een geluidsinstallatie aanwezig. Deze installatie geeft het in de Laranjazaal maximaal 

toegestane geluidsniveau. 

In de Palmenkas is geen muziek toegestaan die het volume van achtergrondmuziek overstijgt. Er is een kleine, 

maar goede geluidsinstallatie. 

In de Oranjerie mag versterkte muziek alleen worden afgespeeld via onze aanwezige geluidsinstallatie of door 

een van de Dj’s op onze website.  

Het maximumvolume is te allen tijde 80 decibel 

Bij een volume dat dit niveau benadert moeten de deuren naar het terras altijd dicht.  

Na 22:00 uur moeten de deuren altijd dicht. U mag wel naar buiten. 

Akoestische livemuziek is alleen binnen toegestaan. 

 

Dranken 

De Hortus levert de dranken voor uw gelegenheid. Dranken die buiten ons standaardassortiment vallen en die 

voor u worden ingekocht rekenen wij per aangebroken inkoopeenheid door. Het staat u natuurlijk vrij betaalde 

restanten van dit soort mee te nemen. De enige dranken die de Hortus niet perse zelf verzorgt zijn de wijnen. 

Het is toegestaan zelf wijn of champagne mee te brengen. Hiervoor rekenen wij kurkgeld per fles. 

 

Personeel 

Wanneer u een andere cateraar dan de Hortus kiest levert de Hortus geen personeel voor het 

cateringonderdeel van uw gelegenheid. Het huren, de opbouw, afbouw en het bereiden en serveren van alle 

eetbenodigdheden en etenswaren zijn de verantwoordelijkheid van de door u gekozen cateraar.  

Het door de Hortus verstrekte personeel is verantwoordelijk voor de rest van uw gelegenheid evenals voor het 

algemene beheer van de locatie. Ons personeel is te allen tijde bevoegd u of uw gasten te corrigeren of, indien 

nodig, van de locatie te verwijderen. 

Omdat er op onze locatie veel zeldzame en kostbare flora is maken wij tijdens verhuur buiten reguliere 

openingstijden gebruik van een portier. Deze is verplicht. 
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Materialen & Opmaak 

De Hortus heeft een beperkt aanbod op het gebied van opmaak en meubilair. De opmaak van uw gelegenheid 

is in de meeste gevallen de verantwoordelijkheid van uw planner of cateraar. De cateraar of planner dient de 

gewenste materialen te huren bij verhuurbedrijf Servé. 

Door u, uw planner of cateraar in te zetten decoratie dient altijd te worden overlegd met de Hortus. Dit 

omdat onze panden rijksmonumenten zijn en vol staan met kwetsbare en zeldzame flora. Aan de 

gebouwen en planten in onze collectie mag in geen geval iets bevestigd worden. De planten in onze 

collectie mogen in geen geval verplaatst worden.  

Materialen die door u, of door een door u ingehuurde of uitgenodigde partij worden meegenomen dienen 

direct na afloop van uw partij meegenomen te worden. De Hortus is op geen enkel moment en in geen geval 

verantwoordelijk voor deze materialen. 

Op het terras is open vuur alleen toegestaan wanneer de kuipplanten niet meer op het terras staan. Dit is 

ongeveer tussen april en oktober. Open vuur is nergens anders toegestaan.  

Het is in de Hortus niet toegestaan gebruik te maken van een drone.  


