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Beste Aristonus/Aristona, 

Wat leuk dat je gebruik wil maken van de TAP. 

Hieronder vind je eerst de algemene informatie met uitleg van de mogelijkheden en de kosten en 

bijbehorende verplichtingen. Onderaan vind je de invulregels om jouw voorkeuren toe te lichten. 

Zodra wij deze informatie van jou hebben ontvangen, kunnen wij de mogelijkheden bekijken. 

Kosten 

De ruimte 
De kosten voor het huren van de TAP voor een dagdeel zijn €100,- 

De dagdelen zijn als volgt: 

- 13:00-19:00 

- 19:00-01:00 

Keuken en eten 
Je kunt gebruik maken van de keuken voor €35 per dagdeel. Het kan zijn dat de keuken niet 

beschikbaar is vanwege gebruik door Cultuurlab of een andere partij. Echter, beschikken wij zelf over 

een airfyer waarvan het gebruik €10 per dagdeel kost. Hiermee kun je op de avond voldoende 

(airfryer) hapjes serveren. Bij gebruik van de airfryer kun je kiezen om zelf hapjes aan te leveren, of 

deze bij het TAPbeheer af te kopen. De kosten hiervoor bedragen: 8 bitterballen à €3 en 8 

kaassoufflés à €3,50. 

Barpersoneel 
Omdat het TAPbeheer eveneens aanwezig moet zijn wordt daar €5 per persoon per uur voor 

gerekend. Er zijn altijd twee leden van het TAPbeheer aanwezig. Zij zijn van 19:00 – 01:00 

barverantwoordelijken en maken tot 02:00 schoon, zodat jullie/jij na de activiteit door kunt/kunnen 

naar de Kurk, Steck of naar bed. Dit resulteert dan in een totaalbedrag van €70. (2x 7u à €5) Voor  

Totale kosten 
TAP + barpersoneel + airfryer: €180,- (Exclusief hapjes, zie opties hierboven) 
TAP + barpersoneel + keuken: €205,- (Exclusief hapjes, zie opties hierboven) 
TAP + barpersoneel: €170,- 
 

Schoonmaak  

Als TAPbeheer zijn wij verantwoordelijk om de TAP weer schoon achter te laten. Wij doen dit aan het 

einde van het dagdeel. Als er gekozen wordt voor het avonddagdeel (19:00-01:00) wordt dit na 01:00 

gedaan. Wordt er gekozen voor het middagdeel (13:00-19:00) dan wordt dit om 18:00 gedaan omdat 

het kan zijn dat de kleine zaal vanaf 19:00 gehuurd is door een andere partij.  
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Alcohol  
Voor het gebruik van alcohol in de TAP zijn er meerdere mogelijkheden. Bijgevoegd is het document 

met (alcohol)prijzen.  

- Afkoop: Vooraf een bepaald aantal fusten, flessen wijn en fris afkopen. Mocht er meer dan 
dat gedronken worden kunnen de gasten zelf bij de bar betalen via het kassa-systeem of kan 
dit achteraf gefactureerd worden. 

- Kassa-systeem: Alles kan worden bijgehouden via het kassa-systeem en dit zal achteraf 
gefactureerd worden 

 
In overleg met het pandbeheer is het toegestaan om 1 à 2 flessen eigen alcoholconsumptie mee te 

nemen. Hiervoor vragen wij een vergoeding van 10 euro per fles en dit mag niet in de zaal 

geschonken worden. 

Onderstaande regels dienen ingevuld te worden en via de mail verstuurd te worden naar 

pandbeheerariston80@gmail.com  

Deze zullen beoordelen of de aanvraag mogelijk is en zullen weer contact met jou opnemen. We 

willen hier nogmaals benadrukken dat we gaan kijken wat er mogelijk is, door dit formulier in te vullen 

is het nog niet zeker dat alles rond is. Je hoort zo snel mogelijk van ons. 

Reden/Gelegenheid  : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Datum : ………………………………………………………………………………………………………………….  

Dagdeel  : ......................................................................................................................... 

Regeling m.b.t. alcohol : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Gebruik maken van de keuken : ……………………  

Gebruik maken van de airfryer : …………………….  Kies: Eigen hapjes / hapjes afkopen  

 

Wij kijken uit naar onze mogelijke samenwerking! 

 

TAPbeheer Ariston’80, 2019 

 

 


