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ZALEN VOOR VERGADERINGEN EN EVENEMENTEN
De Zalen voor vergaderingen en evenementen zijn gelegen op de begane grond van het OD40
Art Centrum, in een historisch Delft monument aan de oudste gracht ”Oude Delft” en in het
historische centrum van Delft. Dichtbij zijn vele restaurants, musea, winkels, theaters en
bioscopen. Het is op 5 minuten loopafstand van het Centraal Station met frequente trein-, busen tramverbindingen naar andere delen van de regio en het land.
Parkeermogelijkheden zijn ook vlakbij.
Dagdeel 1: 8:30 -12:30

Dagdeel 2: 13:30 - 17:30

Dagdeel 3: 18:30 - 22:30

PRIJZEN PER DAG

PRIJZEN ACCESSORIES
ACCESSORIES

EEN
DAGDEEL

TWEE
DAGDELEN

DRIE
DAGDELEN

INKA
ZAAL

MANHATTAN
ZAAL

DELFT
ZAAL

Flip-over

€ 10

€ 18

€ 23

€ 90

€ 110

€ 70

Projector

€ 30

€ 58

€ 83

Twee Dagdelen

€ 175

€ 210

€ 130

Projectiie Scherm

€ 10

€ 18

€ 27

Drie Dagdelen

€ 250

€ 300

€ 170

Internet Wi-Fi

GRATIS

GRATIS

GRATIS

Een Dagdeel

Prijzen zijn inclusief koffie en thee. Prijzen zijn inclusief BTW. Prijzen van ruimtes en zalen zijn exclusief accessoires, zoals beamer, flip-over, enz. (zie prijslijst
voor accessoires hieronder) Combinatie van ruimtes en zalen (bijv. Inka en Manhattan Zaal) is mogelijk op aanvraag. Huur per week, maand en andere perioden
is mogelijk voor zalen en Accesories. Neem Contact met ons op.

INKA ZAAL

MANHATTAN ZAAL

DELFT ZAAL

OD40 Art Centrum heeft drie zalen en ruimtes voor allerlei activiteiten . De grootste of "Manhattan Zaal” heeft een capaciteit van maximaal 25
personen , de kleine of "Inka Zaal” 4-6 personen . Beide zalen kunnen worden gecombineerd tot een voor grotere bijeenkomsten. Daarnaast is er
een "Delft Zaal” in de kelder van het oudste deel van het historische gebouw, met een capaciteit tot 15 personen.
De kamers kunnen worden gebruikt voor sociale, werkvergaderingen, recepties, kunst en handwerk exposities, voorstellingen van muziek en
tentoonstellingen van beeldende kunstobjecten, trainingen, workshops voor kunstenaars, enz. Deelnemers aan activiteiten in zalen hebben
toegang tot een binnentuin en tuinterras.
OD40 heeft een keuken, waar koffie, thee, frisdranken, wijn, enz. kunnen worden bereid. Het is ook mogelijk om diners of lunches te organiseren
met behulp van catering. Voor sociale activiteiten zijn ook te huur: bestek, glaswerk, serviesgoed. Alle vergaderzalen, tuinterras, keuken en andere
OD40 faciliteiten zijn rookvrije zones. Huisdieren zijn niet toegestaan in OD40. Wij zijn in staat om U te van dienst te zijn in verschillende talen:
vloeiend in het Nederlands, Engels en Spaans en redelijk goed in het Frans en Duits

+31(0)15215 9160
jsantander@od40.nl
Contactpersoon: Julia Santander

www.od40.nl

Oude Delft 40
2611 CD Delft – Nederland

