VERHUURINFORMATIE

CLUBGEBOUW
SCOUTING ST JOZEF
TE

HUUR

Kinderfeestjes, workshops, trainingen, lezingen, bedrijfsfeestjes,
vergaderingen, kinderactiviteiten. Je kunt het zo gek niet bedenken of
het scoutinggebouw van Sint Jozef is er geschikt voor. Het pand
is gelegen aan de rand van archeologisch park Matilo in Leiden, er is
genoeg parkeerruimte en het gebouw is van alle gemakken voorzien.
VERHUURINFORMATIE

Het gebouw is in de zomer van 2014 grootschalig verbouwd. Er zijn
drie toiletten, een keuken geschikt voor koken voor grote groepen

Voor vragen kunt u contact

en drie (speel-)lokalen.

opnemen met:

In het park zijn diverse speeltoestellen, een groot speelveld en een

verhuur@stjozef.nl

voetbalveld. Dit alles in het thema van de Romeinen aangezien er een
Romeins castellum onder de grond ontdekt is. In de directe omgeving
is er een supermarkt en met enkele minuten fietsen ben je in het
historische centrum van Leiden.

Informatie
Het scoutinggebouw is te huur op momenten dat
de scoutingvereniging geen gebruik maakt van het pand.
De huurder kan gebruik maken van
één lokaal, de sanitaire voorzieningen (waarvan een
toilet geschikt is voor mindervaliden) en de
keuken. Kosten bedragen vijftig euro per
dagdeel. Voor kinderfeestjes of bedrijfsfeesten
kan een vrijwilliger ingehuurd worden,
bijvoorbeeld voor een workshop knopen leggen, kompas
lezen, gps of hike.

VRAGEN
OVER
VERHUUR?

Veel gestelde vragen
Hoe hoog zijn de ver- Vijftig euro per dagdeel per lokaal
huurkosten?
Wat gebeurt er met dat geld? Daarmee wordt het onderhoud van het pand betaald.
Kan ik het gebouw ook op Natuurlijk. In goed overleg bepalen we een geschikte prijs
structurele basis huren? en maken we afspraken.
Is er keukenmateriaal Het pand wordt verhuurd inclusief keukeninventaris
aanwezig?
Is het pand toegankelijk voor Zowel de toegang als doorgang zijn rolstoelgeschikt.
mindervaliden? Ook is er een aangepast toilet en douche.
Moet ik een borg betalen? De borg bedraagt vijftig euro.

