Huurinformatie
Van Mourikzaal
De Van Mourikzaal bevindt zich op de eerste verdieping in het molenpakhuis. De zaal is bereikbaar
via de molen maar beschikt ook over een eigen ingang met trap en lift. Afhankelijk van de activiteit
en de gewenste opstelling is de ruimte geschikt voor groepen tot 40 personen. Het maximumaantal
is afhankelijk van de actuele coronamaatregelen.
Ontvangst
Je wordt ontvangen door een vrijwillige gastheer of gastvrouw van Molen De Vriendschap. Deze zet
de gewenste opstelling in de ruimte voor je klaar, verzorgt het koffie & thee arrangement en sluit de
zaal aan het einde af.
Rondleiding
Het is mogelijk om voor je gasten een rondleiding door de molen te boeken. De rondleiding wordt
verzorgd door een molenaar van het Gilde van Vrijwillig Molenaars.
Catering
Naast het door Molen De Vriendschap verzorgde koffie & thee arrangement heb je de mogelijkheid
om je eigen catering te regelen, gebruik te maken van de door ons voorgestelde cateraars of je eigen
cateraar in te schakelen.
De ingerichte keuken is voorzien van een koelkast, vriezer, vaatwasser, oven en 2 pits kookplaat. De
kookplaat en oven zijn alleen bedoeld om iets op te warmen of af te bakken.
Tijden
De zaal is te huur van maandag tot en met zaterdag van 8:30 - 21:30 uur voor minimaal twee uur per
dagdeel. Op zon- en feestdagen is de molen gesloten.
Tarieven
We hanteren een particulier en een zakelijk uurtarief. Met het particuliere tarief kan je de kosten
laag houden door zelf de zaal veegschoon op te leveren en de keuken en het gebruikte servies
schoon achter te laten. Met het zakelijke tarief laat je de zaal opgeruimd achter en verzorgen wij de
verdere schoonmaak en afwas.
Tarieven Van Mourikzaal 2021*
Particulier tarief per uur (minimaal 2 uur per dagdeel**)
Zakelijk tarief per uur (minimaal 2 uur per dagdeel**)
Rondleiding groepen (per persoon)
Gebruik presentatiescherm (per dagdeel)
Flipover (per dagdeel)
Koffie/thee arrangement per persoon

€ 25,00
€ 45,00
€ 1,50
€ 17,50
€ 7,50
€ 1,50

*Voor zakelijke boekingen zijn bovenstaande tarieven exclusief btw.
**Voor meer dan vier opvolgende uren geldt een gereduceerd tarief.

Maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk kunnen in aanmerking komen voor een
gereduceerd tarief. Neem hiervoor svp contact met ons op.
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Parkeren
Een parkeerplek in de omgeving of in de Scheepjeshof biedt een mooie kans om te ervaren hoe
Molen de Vriendschap verrijst boven de huizen en bedrijven die er in de afgelopen 150 jaar omheen
zijn komen te staan. Voor mindervaliden zijn er een paar plekken beschikbaar direct naast de ingang
of dichtbij aan De Omloop.
Optie, annulering, aanbetaling
Een optie is geldig tot en met 14 dagen na dagtekening van de prijsopgave. Komt er nog een
aanvraag voor dezelfde datum binnen, dan word je gebeld en heb je 24 uur om je optie om te zetten
in een definitieve reservering.
Annuleren kan kosteloos tot 2 weken van tevoren. Tussen 14 dagen en 48 uur voor aanvang de
reservering brengen we van de afgesproken prijs 50% in rekening en bij afzeggen binnen 48 uur voor
aanvang 75%. Bij bijzondere evenementen kan hiervan worden afgeweken in de prijsopgave.
Door de Van Mourikzaal te boeken draag je direct bij aan het behoud van Molen De Vriendschap
voor toekomstige generaties. Alle opbrengsten komen ten goede van de stichting en worden besteed
aan het exploiteren en onderhouden van de molen.
Mail voor aanvullende vragen, het aanvragen van een optie of het vastleggen van een reservering
naar info@molen-devriendschap.nl.
We kijken ernaar uit je binnenkort te mogen ontvangen.
Met hartelijke groeten,
Het team van Molen De Vriendschap

Van Mourik Group hoofdsponsor van
Molen De Vriendschap
Molen De Vriendschap en het bedrijfsonderdeel
Smart Milling Engineers van de Van Mourik
Group delen een bijzondere geschiedenis. Beide
hebben de industrialisatie van de
veevoermaalderij meegemaakt. Oudere
Veenendalers herinneren zich vast nog de grote
silo’s van Veevoermaalderij Van Eden. Het
bedrijfsonderdeel Smart Milling Engineers heeft
een lange historie en is opgericht door Wim van
Mourik, van oorsprong molenbouwers en nu
toegelegd op procesoptimalisatie voor de
diervoederindustrie. Met deze unieke
verbintenis kunnen we het bijzondere verleden
van Molen De Vriendschap als
fabrieksmaalderij en een deel van het verhaal
van de industrialisatie van molens vertellen.

2

