
INBEGREPEN BIJ GEBRUIK STUDIO:

Gebruik van de ruimte 70m2 incl. toilet, keuken en faciliteiten

Het is geschikt voor max. 40 pers.

De witte snoepkar is inbegrepen in de zaal

Er is ook een privé tuin van 25m2 aanwezig ( bij tuingebruik mogen er dan max. 50 pers totaal aanwezig zijn)

Tafels van 200x60cm 

Zitplek voor 40 personen ( transparante napoleon stoelen inbegrepen) 

Inclusief: Kinder tafels, kinderstoelen, babystoelen, baby verschoontafel 

1x buffet tafel ( 183x80cm)

Achtergrond muziek aanwezig. Werkt met bluetooth) LET OP: DJ of harde muziek niet toegestaan

sfeer verlichting,multicolor led verlichting ( kleuren naar wens in te stellen) disco lichten

1x vriezer, 2x koelkast 

Magnetron 1x , Combi oven 1x, Waterkoker 1x, Senseo 1x ( zelf benodigdheden meenemen) 

Keukenblok inclusief 2 pits kookpit 

Koken is niet toegestaan , alleen opwarmen. 

Uw eigen consumptie , catering , drinken meebrengen is in overleg toegestaan. Alcohol is verboden. 

SCHOONMAAK KOSTEN / DEPONEREN VUILNIS / KOSTEN BENODIGDHEDEN:

U dient de studio bezemschoon achter te laten en uw eigendommen mee te nemen. De eindschoonmaak zoals 
stofzuigen / dweilen / keuken en wc schoonmaak wordt door ons uit uitgevoerd. 

Gebruik van vuilniszakken , toiletpapier, basis benodigdheden en schoonmaak spullen worden door ons verzorgd.


Let op: het achterlaten van karton/dozen/kratten of grofvuil is niet toegestaan. Hiervoor zullen extra kosten ( minimaal 
€ 15 ) in rekening gebracht worden voor het apart deponeren hiervan.  

PRIJZEN & MOGELIJKHEDEN STUDIO FANCYRELLA 

De prive ruimte kan gereserveerd 
worden tussen 11:00 en 21:00 

Om 22:00 sluiten wij. 

Per uur tarief 


Woensdag, donderdag, vrijdag

Zaterdag of Zondag 

Per uur € 75


Dagdeel ( 7 uur) € 300

Dagdeel ( 7 uur) € 350

BORGSOMS

Schoonmaak kosten

Eenmalig 

Eenmalig 

€ 150

€ 25

Adres & Parkeren Herenstraat 80 Rijswijk Gratis parkeren tot 18:00



PLATTEGROND & INDELING

Tuin

Prive ruimte 
  +- 40 pers 

Salon  
gedeelte 

______________ 

Winkel  

______________ 


