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voor meer informatie: +599 7014700 
www.terramarmuseum.com

T H E  M U S E U M 

“ VAN VERNISSAGE TOT 
VERGADERING,  

VAN TENTOONSTELLING TOT TONEEL, 
VAN RECEPTIES TOT EDUCATIEVE 

ACTIVITEIT:  VOOR EEN EVENEMENT IN 
HET TERRAMAR MUSEUM IS VAN ALLES 

MOGELIJK, EN JE BENT ALTIJD 
VERZEKERD VAN EEN STIJLVOLLE, 

REPRESENTATIEVE OMGEVING IN EEN 
MONUMENTAAL PAND DAT HISTORIE 

EN CULTUUR ADEMT.” 
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EVENEMENT & CAPACITEIT  

***Vergadering *** 
14 personen (normale situatie pre-/post Covid, 

zonder social distancing) 
10 personen (1/2 m social distancing) 

(ruimte 1 of 5, zie plattegrond) 
________ 

***Podium Studio/ recepties***  
25 personen (normale situatie pre-/post Covid, 

zonder social distancing) 
14 personen  (1/2 m social distance) 

Ruimte 2 
________ 

***Expositie / groepstoer*** 
15 personen  (normale situatie pre-/post Covid, 

zonder social distancing) ) 
7 personen  (1/2 m social distance)  

Ruimte 1,2,3,4,5,6 en 7 
________ 

***Privé toers*** 
vanaf 2 personen en maximaal 6  

Alle ruimten
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Exclusief gebruik pand, per dagdeel 280

Exclusief gebruik pand, 3 dagdelen of meer, per dagdeel 200

Gedeeltelijk gebruik pand, per dagdeel 180

Gedeeltelijk gebruik pand, 3 dagdelen of meer, per dagdeel 125

Huur printer/copier, audiovisuele apparatuur, per dagdeel 25

Lokatiecoordinatie, per uur 25

Schoonmaak, beveiliging en services, per uur 15

Marketing en communicatie, grafisch ontwerp, verslaglegging/rapportages 50

Food and beverages                In overleg

Korting voor cultuurmakers, journalisten en instellingen zonder winstoogmerk * 30%

REGLEMENT GEBRUIKSVERGOEDINGEN 
Terramar Museum

(Kas Van der Dijs)


Bedragen in US dollars 
Geldig  m.i.v. 2021 tot nadere wĳziging

Inbegrepen in de gebruiksvergoeding van de ruimtes zijn: 
-	 de schoon opgeleverde ruimten en (basale) na-schoonmaak 
-	 basisverlichting en airconditioning 
-	 toegang tot WC en watervoorziening 
-	 basis internettoegang (wifi) 
-	 gebruik van het pinapparaat van het museum (indien gewenst) 

Een dagdeel bestaat uit 4 klokuren en dit is tevens de minimale gebruikstermijn. 

De gebruiksvergoeding van de ruimtes wordt ook berekend over de tijd dat het 
evenement op locatie in het pand moet worden voorbereid, en na afloop weer 
afgebouwd/afgesloten. In overleg kan worden bekeken wat in de gegeven 
situatie redelijk is. 

Voor elk evenement, van kortere of langere duur, wordt tenminste 1 uur 
lokatiecoordinatie en 1 uur overige dienstverlening in rekening gebracht. 

Van vernissage tot vergadering, van tentoonstelling tot toneel, van etentje tot 
educatieve activiteit:  voor een evenement in het Terramar Museum is van alles 
mogelijk, en je bent altijd verzekerd van een stijlvolle, representatieve omgeving 
in een monumentaal pand dat historie en cultuur ademt. 

Pakketten (excl. ABB) 

Een klein feestje - USD 220.- 
- 1 dagdeel gedeeltelijk gebruik pand (4 uren, inclusief op- en afbouw 

evenement) 
- 1 uur lokatiecoordinatie (voorbereiding, opening, sluiting, administratie) 
- 1 uur basisdienstverlening 
- Tegen meerprijs: F&B arrangementen vanaf USD 10 per persoon 

Ons aanbod voor de doe-het-zelver! 

De Zorgeloze Big Bang - USD 1,900 
- 1 hele dag exclusief gebruik van het gehele Kas Van der Dijs  
- Afbouw evenement (indien nodig) mag de volgende ochtend 
- Lokatiecoordinatie gedurende het gehele evenement 
- Ontvangst gasten en bediening 
- Gebruik printer, copier, projector + speakers 
- Digitaal ontwerp uitnodiging naar wens 
- Een persbericht naar wens of een journalistiek geschreven verslag na afloop 
- Tegen meerprijs: luxe F&B arrangementen vanaf USD 50 per persoon 

No worries. Je komt aan, je geniet, en je gaat tevreden naar huis. Wij nemen je 
alles uit handen. 

Alle bedragen zijn exclusief 6% algemene bestedingsbelasting (ABB).  

* non-profitkorting geldt alleen voor de gebruiksvergoeding van de ruimten.  



1. Korte omschrĳving van het evenement 
Wat zĳn doel en thema van het evenement? Wat voor soort activiteiten gaan er precies plaatsvinden? 

2. Organisator 
Wie zĳn de aanvragende organisatie(s) en belangrĳkste organiserende personen?  

Hebben deze organisaties en/of personen al eens eerder soortgelĳke evenementen georganiseerd? 
Voorbeelden? 

3. Doelgroepen en samenwerkende partners 
Op welke doelgroepen/publiek richt het evenement zich? Zĳn er meer partners betrokken? 

Op hoeveel bezoekers rekent de organisatie, zowel per dag(deel) als het gehele evenement? 

4. Gewenste aanvullende dienstverlening 
Terramar Museum zorgt voor beschikbaarstelling van de ruimten, voor wifi van gemiddelde kwaliteit, en voor 
coördinatie, schoonmaak en beveiliging van de locatie zowel voor, tĳdens als bĳ de afbouw van het 
evenement.  

Maar zĳn er daarnaast aanvullende diensten nodig? Denk aan extra meubilair, aan personeel voor 
bĳvoorbeeld bediening, ontvangen en begeleiden van gasten, audiovisuele apparatuur, technici, print- en 
telefoondiensten, PR- en communicatie-ondersteuning, grafisch ontwerp, inrichting, etc. 

5. Vergunningen en ontheffingen 
Gaat het om een openbaar of besloten evenement? Wordt er alcohol geschonken en/of etenswaren 
aangeboden? Heeft het evenement het karakter van een demonstratie, of is het daar onderdeel van? 
Wellicht zĳn er aanvullende vergunningen, ontheffingen of meldingen nodig. Hoe houdt de organisatie hier 
rekening mee? 

6. Marketing en promotie 
Op welke manier zal de organisatie aandacht vragen voor het evenement, indien van toepassing? Denk aan 
persberichten, affiches, social media campagnes. Wil de organisatie daarbĳ ook het beeldmerk (logo) en 
andere materialen van Terramar Museum inzetten?

AANVRAAGFORMULIER 
Evenement Museum

(Kas Van der Dijs)


Naam aanvrager

Contactgegevens (mobiel, e-mail)

Titel evenement

Social media & website aanvrager

Welke ruimten van het pand?

Startdatum (inclusief voorbereiding)

Einddatum (inclusief afbouw)

“ Vraag  
naar de  

mogelijkheden” 
:) 

www.terramarmuseum.com 
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Voor meer informatie bel of whatsapp naar +599 7014700 
www.terramarmuseum.com

http://www.terramarmuseum.com
http://www.terramarmuseum.com

