
 

INDELING 

De Ark beschikt over vier ruimten:  

 zaal 1, geschikt voor 25 tot 30 personen 

 zaal 2, geschikt voor 25 tot 30 personen 

 zaal 3, geschikt voor 40 tot 45 personen 

 zaal 4 (JOR), een voor de jeugd ingerichte  

 accommodatie, geschikt voor maximaal  

 80 personen.  

 

De zalen 1, 2 en 3 zijn te scheiden door middel van  

geluidsisolerende schuifwanden en kunnen daarom 

apart, maar ook in combinaties worden gehuurd  

(zaal 1+2, 2+3 of 1+2+3).  

 

 

WELKOM BIJ ZALENCENTRUM ‘DE ARK’ 

Zalencentrum ‘De Ark’ werd in 2008 verbouwd en  

uitgebreid en is sindsdien een modern, sfeervol  

complex dat van alle gemakken is voorzien.  

Met vier zalen, waarvan er drie door schuifwanden  

te scheiden zijn, biedt De Ark voor vrijwel elke  

gelegenheid een passende ruimte:  

 jubilea, verjaardagen en familiefeesten 

 vergaderingen en congressen 

 cursussen, workshops of seminars 

 beurzen en tentoonstellingen  

 presentaties en recepties 

 condoleances en uitvaarten.  

 

De Ark is rolstoeltoegankelijk en beschikt over een  

invalidentoilet. Verder zijn er diverse faciliteiten  

aanwezig, zoals een beamer, geluidsinstallatie,  

ringleiding en draadloos internet . 

 
WIJ BIEDEN U 

 persoonlijke aandacht voor u en uw gasten 

 een brede keuze in mogelijkheden 

 gezellige bediening door gemotiveerde  

 vrijwilligers 

 flexibele indeling en aankleding van de zalen  

 veel (gratis) parkeergelegenheid 

 lunch, borrelhapjes en buffetten in overleg. 

 

ZAALHUUR PER DAGDEEL*  

 zaal 1    €   45,00 

 zaal 2    €   45,00 

 zaal 3    €   55,00 

 zaal 4, inclusief terras (JOR)  €   60,00 

 zaal 1 en 2    €   80,00 

 zaal 2 en 3    €   90,00 

 zaal 1, 2 en 3   € 135,00 

 zaal 1, 2, 3 en 4   € 180,00 

 gebruik beamer   €   30,00 

 gebruik geluidsinstallatie  €   30,00 

 gebruik keuken   €   30,00 

 eindschoonmaak **   €   55,00   

    **   vervalt als u De Ark achterlaat,  

           zoals u die heeft aangetroffen.  

 
DAGDELEN ZIJN 

 06.00 tot 12.00 uur 

 12.00 tot 18.00 uur 

 18.00 tot 24.00 uur  

      (uitloop mogelijk in overleg). 

 
HUURPAKKETTEN * 

Als wij uw drankjes en hapjes mogen verzorgen,  

hanteren we aantrekkelijke pakketprijzen.  

Deze pakketprijzen zijn eveneens per dagdeel.  
 

   Pakket 1 €   75,00 

   zaal 1 incl. gebruik keuken en geluidsinstallatie 
  

   Pakket 2 € 110,00 

   zaal 1 en 2 incl. gebruik keuken en geluidsinstallatie 
  

   Pakket 3 € 165,00 

   zaal 1, 2 en 3 incl. gebruik keuken en  

   geluidsinstallatie  
 

   Pakket 4 € 210,00 

   zaal 1, 2, 3 en 4 incl. gebruik keuken en  

   geluidsinstallatie   

 
* prijzen vanaf 1 juli 2016 



 

ZALENCENTRUM ‘DE ARK’ voor  
 

 jubilea 

 verjaardagen 

 familiefeesten 

 vergaderingen  

 cursussen 

 workshops  

 condoleances  

 uitvaarten  

 tentoonstellingen  

 presentaties  

 recepties enz. 
 

 

adres: Koninginneweg 4 

3284 KJ  Zuid-Beijerland 

 0186-662720 

www.eendrachtskerk.nl 
 

voor afspraken: Linda van Brakel  

 0186-669005/06-13571424 

e-mail: deark@eendrachtskerk.nl 

(ook voor huur van De Eendrachtskerk) 

 

MET OF ZONDER BEDIENING? 

Bediening kan worden ingehuurd tegen een prijs van 

€ 15,00 per uur per persoon, ook als u besluit zelf uw 

hapjes en drankjes mee te brengen. 

 

 
ONZE CONSUMPTIEPRIJZEN * 

 koffie, thee   €  1,00  

 frisdranken   €  1,20 

 jus d’orange   €  1,50 

 witte, rode wijn en rosé  €  1,50 

 bier    €  1,50 

 plakje cake   €  0,75 

Voor gebak berekenen wij de prijs van de bakker.  

 
PRIJZEN BROODJES ENZ. * 

 broodje kaas of vleeswaren   €  1,75 

 broodje kroket/frikadel   €  2,50 

 krentenbol    €  1,50 

 tosti     €  3,00 

 soep per kop    €  2,50 

 melk/karnemelk (per glas)  €  1,00 

 fruit (per stuk)    €  0,75 

 
* prijzen vanaf 1 juli 2016 

 

LUNCH 

Een standaard lunch bestaat uit witte en bruine  

broodjes, krentenbollen, kaas en vleeswaren, melk,  

karnemelk en jus d'orange.  

Dit kan worden uitgebreid met soep, een slaatje, kroket  

of frikadel en/of fruit.  

Nog andere wensen? We horen ze graag.  

 

 

HAPJES OF BUFFET?  

Ook dat is mogelijk. We maken graag een afspraak  

om te horen wat uw wensen zijn.  


