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.
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.

De Laranjazaal is een lichte ruimte met uitzicht op de Amsterdamse grachten en de botanische tuin en kassen. De
zaal is gelegen op de eerste verdieping en bereikbaar per trap.
De Laranjazaal is geschikt voor vergaderingen, workshops, presentaties en een feestelijke lunch of diner.
De zaal is het hele jaar beschikbaar voor verhuur in de volgende dagdelen: 09:00 – 13:00 uur, 13:00 – 17:00 uur en
18:00 – 01:00 uur.
Het gebruik van de beamer en het meubilair is bij de prijs inbegrepen.
De Laranjazaal heeft de volgende capaciteiten:
U-vorm
Dineropstelling
Theateropstelling
Staande gelegenheid

26 personen
40 personen
60 personen
60 personen

De monumentale Oranjerie is een lichte ruimte met een ruim aangrenzend terras. De Oranjerie doet overdag dienst
als museumcafé en kan het hele jaar tussen 18:00 en 01:00 uur gehuurd worden.
De Oranjerie is geschikt voor borrels, diners en recepties.
Met het gebruik van overkappingen kan de capaciteit van de Oranjerie worden vergroot.
De Oranjerie heeft de volgende capaciteiten:
Lange tafels
Ronde tafels
Ronde/Lange tafels
Staande gelegenheid
Staande gelegenheid Oranjerie met tent
Zittend diner Oranjerie met tent

50 personen
60 personen
70 personen
80 personen
120 – 150 personen
120 personen

De monumentale Palmenkas bestaat uit drie gedeelten: de linkervleugel, de koepel en de rechtervleugel.
De Palmenkas is beschikbaar voor verhuur tussen half mei en de eerste week van oktober.
Tussen 09:00 en 15:00 uur kan de linkervleugel gebruikt worden voor ceremonies, exclusief catering.
Ceremonies startend na 16:00 uur kunnen, vanaf 17:00 uur, ook de koepel en het aangrenzende pleintje gebruiken
voor een receptie. Aansluitend kan er ook gedineerd worden.
De rechtervleugel is alleen in uitzonderlijke gevallen te gebruiken vanaf 18:00 uur.
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De Palmenkas heeft de volgende capaciteiten:
Ceremonie
Lange tafels
Ronde tafels
Staande gelegenheid

65 personen, exclusief 10 à 15 staanplaatsen.
60 personen
40 personen
80 personen

Bij gebruik van de gehele Palmenkas na 18:00 uur (afhankelijk van de benodigde opbouwtijd):
Ceremonie
120 personen
Zittend diner
80 personen
Staande gelegenheid
120 personen
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per dagdeel (9-13/13-17)
hele dag (9-17)
avonddeel (18-01)
extra uur

465
900
700
150

384,30
743,80
578,50
123,97

Vanaf 18:00 uur
In combinatie met Laranjazaal avonddeel

1200
1.550

991,75
1.281,00

Gereduceerd tarief op ma-woe in de periode nov t/m maart
Vanaf 18:00 uur
In combinatie met Laranjazaal avonddeel

750
1.350

619,83
1.115,70

500

413,22

500

413,22

Linkervleugel voor een ceremonie (9–15 uur),
geen catering mogelijk.
In combinatie met de Laranjazaal

1.250
1.650

1.033,06
1.363,63

Linkervleugel vanaf 16:00 uur & koepel vanaf 17:00 uur
In combinatie met Oranjerie

1.950
2.950

1.611,57
2.438,02

Gehele Palmenkas vanaf 18:00 uur
In combinatie met de Oranjerie

2.950
3.950

2.438,02
3.264,46

Hoogseizoen april t/m oktober op ma-woe
Oranjerie sluit om 16:00
Laagseizoen nov t/m maart op ma-zon
Oranjerie sluit om 16:00

Inzet van personeel is bij elke avondverhuur verplicht en naar inschatting van De Hortus.
Het personeel verzorgt ook de op- en afbouw van uw evenement en zal daarom eerder beginnen en langer
doorwerken.
Partymanager per uur
-verantwoordelijke van de avond; werkt mee in de bedieningBedieningsmedewerker per uur

42,50
37,50

35,12
30,99

Externe catering – Alleen mogelijk in de Oranjerie Afdracht cateringpartners Hortus over het eten
Kurkgeld wijn per standaard formaat fles
Kurkgeld champagne of mousserende wijn per standaard formaat fles
Bordjesgeld – voor bruidstaart

500
10%
17,50
25
1,50

413,22

-inclusief basis verwarming en verlichting5x5m pagodetent
7,5 x 10m stretchtent
Kooktent bij Palmenkas

500
1500
200

413,22
1239,67
165,29

14,46
20,66
1,24
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Terrasverwarming (zonder tent)
Vuurkorf in de wintermaanden
Vuurlantaars (10 stuks)
Rondleiding 30 min per 15 gasten

Bij definitieve boeking dient vooraf betaald te worden:
Zaalhuur
Personele kosten
Borg
Consumptievoorschot dranken Hollandse bar
(ongeveer twee dranken per uur)

75 p.st.
55
75
50

61,98
45,45
61,98
41,32

500
6,- per persoon, per uur

De offerte is onderhevig aan een nacalculatie over het consumptievoorschot en de personele kosten. Enig overschot
ontvangt u (inclusief de borg) terug. Mocht er een bijbetaling nodig zijn, wordt dit met de borg verrekend. In het geval
dat de borg niet toereikend is, wordt er nog een aanvullende factuur verstuurd.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud en gebaseerd op prijsstelling 2020. Door ons verstuurde offertes zijn onderhevig
aan nacalculatie.
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Met een tweetal cateraars heeft De Hortus een samenwerkingscontract. Voor catering in de Palmenkas is het alleen
onze partners toegestaan om te cateren. Deze twee cateraars zijn:

www.studiobuik.nl | studiobuik@gmail.com | 06-46313400
Studio Buik staat voor eerlijk, gezond, kleurrijk, mooi, verrassend en vooral lekker eten. Wij gaan met u op zoek naar
een uniek concept en de unieke smaken uit de wereld keuken die bij u evenement of feest passen.

www.pipcatering.nl | info@pipcatering.nl | 023-5338449 | 06-20829968
Creëert moderne gerechten, waarbij de chefs de uitstraling en de prachtige kleuren van De Hortus Botanicus graag
meenemen in het menu.
Kleine gelegenheden, lunches en borrelhapjes kunnen ook door De Hortus zelf verzorgd worden.
In de Oranjerie is, tegen de uitkoopsom, een andere cateraar dan de hiervoor genoemden 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. Vraag ons naar de voorwaarden.

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 per se zelf verzorgt zijn de wijnen. Het is toegestaan zelf wijn of champagne mee
te brengen. Hiervoor rekenen wij kurkgeld per fles.

Inzet van personeel is bij elke avondverhuur verplicht en naar inschatting van De Hortus.
Het personeel verzorgt ook de op- en afbouw van uw evenement en zal daarom eerder beginnen en langer
doorwerken.
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.

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.
Akoestische livemuziek mag gebruikt worden als achtergrondmuziek. De muzikanten mogen alleen voor korte
momenten spelen.
In de Palmenkas is geen muziek toegestaan die het volume van achtergrondmuziek overstijgt. Er is een kleine, maar
goede geluidsinstallatie aanwezig.
Akoestische livemuziek mag gebruikt worden als achtergrondmuziek. De muzikanten mogen alleen voor korte
momenten spelen.
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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.

De Hortus heeft een beperkt aanbod op het gebied van opmaak en meubilair. Het aanwezige meubilair in de zalen
mag bij een verhuur kosteloos gebruikt worden. Al het overige meubilair zal door De Hortus of door de cateraar
gehuurd moeten worden.
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 oktober en april. Open vuur is nergens anders toegestaan.

Vanwege de kwetsbaarheid van de collectie is het verboden de collectiestukken (de planten) van De Hortus te
verplaatsen. Deze mogen alleen verplaatst worden door medewerkers van De Hortus.
Er mag niets bevestigd worden aan de collectiestukken van De Hortus of aan de kuipen en bakken waar ze in staan.
In de zalen mag door de huurder niets worden aangeplakt of op welke wijze dan ook worden bevestigd, zonder
voorafgaande toestemming van De Hortus. Dus voor slingers, vlaggen of banieren, dient er vooraf toestemming
gevraagd te worden.
Drones, (wens)ballonnen, sterretjes, vuurwerk of rookmachines zijn niet toegestaan in De Hortus. Ook geen
vastgebonden ballonnen ter decoratie. Er mag niet gestrooid worden met rijst, (biologische afbreekbare) confetti,
glitter of ander materiaal.
Bellenblaas en het strooien van verse bloemblaadjes is wel toegestaan.
De inzet van levende dieren, maar ook de aanwezigheid van dieren bij evenementen is niet toegestaan in De Hortus.
Er mogen geen voertuigen (behalve onmisbare scootmobiels) in de tuin rijden. Geen scooters, brommers, piaggo’s,
bakfietsen, bolderkarren of foodtrucks.
Onaangekondigde decoratie, bijvoorbeeld als verrassing voor een bruidspaar, kan te alle tijden geweigerd en
verwijderd worden door ons personeel.

De gebouwen, de kassen en de tuinen van De Hortus zijn rookvrije zones. Overdag is de gehele tuin rookvrij. Tijdens
een avondverhuur is het toegestaan op het terras bij de Oranjerie en op het pleintje voor de Palmenkas te roken.

De huurder is verantwoordelijk bij overtreding van onze voorwaarden, ook wanneer gasten of deelnemers de
overtreding begaan.
De Hortus kan eventuele schade of ontstane boetes verhalen op de huurder.
De uitgebreide voorwaarden voor verhuur staan in ons document Algemene voorwaarden dat wordt toegezonden bij
de definitieve boeking.
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