
   
FORT PENNINGSVEER 

Penningsveer 2  2065 AM Haarlemmerliede 

 

 
TARIEVEN 2020  

(geen BTW verschuldigd) 
 

Weekend 
Aankomst: vrijdag vanaf 15.00 uur, vertrek: uiterlijk zondag voor 20.00 uur 

▼ 

Buitenverblijf  (max. 40 personen) € 942,-*      

Vesteverblijf   (max. 26 personen) € 802,-*  

 
Per dag of overnachting (maandag tot vrijdag) 

Aankomst vanaf 15.00 uur. Vertrek voor 11.00 uur.  

   ▼ 

Buitenverblijf  (max. 40 personen) € 444,-* 

Vesteverblijf   (max. 26 personen) € 368,-*       

Poterne (per dag) € 335,- 

 
*Toeristenbelasting in 2020 bedraagt 6,05% van de huurprijs, borgsom € 250,00 

 

 Vergaderingen / trainingen / workshops  
▼ 

Buitenverblijf € 59,00 per uur, minimaal 4 uur 

Vesteverblijf € 41,- per uur, minimaal 4 uur 

Poterne € 360,-  per gebeurtenis, per dag 

Koffie/thee €  7,50 per kan 

Koffie Perculator 12 ltr (circa 90 koppen) 
(600 gram grof gemalen koffie nodig, zettijd circa 60 
minuten)  

€ 12,50 exclusief koffie 

Flip-over (incl. 10 vel papier, excl. stiften) € 12,50  

Statafel (per stuk, max. 9), excl. rok € 3,00 

Statafel (per stuk, max 9), incl. rok € 6,00 

Buffettafel (per stuk, max 12, excl. rok) € 3,00 

Buffettafel (per stuk, max 6, incl. rok) € 6,00 

Beamer + scherm + projectietafel € 25,00 

Geluidsinstallatie(draadloze microfoon, MP3-USB, 

CD) 

€ 25,00 

Katheder € 7,50 

 
Wij kunnen de ruimte voor uw komst opbouwen en ook weer afbreken en schoonmaken. Wij 
maken hier van tevoren graag goede afspraken over. De locaties zijn op basis van 
zelfverzorging, maar wij kunnen met u meedenken over de mogelijkheden van catering.  
 
Bent u geïnteresseerd in een verblijf op ons fort, neem dan vooral contact met ons op om de 
mogelijkheden te bespreken. Voor doelgroepen die binnen de doelstelling van de stichting 
vallen is korting op de huurprijs bespreekbaar. U kunt ons bereiken via het contactformulier op 



de website, per email: fort.penningsveer@quicknet.nl en op ons telefoonnummer: 023-5310874 
of 0630571965. Wij zijn maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren bereikbaar. 


