
 
 

 
 

Info & tarieven 
Tarieven tot en met 31 december 2018 

 

 

 

 

  

DE IDEALE PLEK VOOR 
✓  BOERDERIJSESSIES & VERGADERINGEN  

 

✓  WORKSHOPS 
 

✓  TEAMBUILDINGSDAGEN 
 

✓  FAMILIEDAGEN 
 

✓  (KINDER) FEESTJES 
 

 

 

 

  

 

 

Groene landelijke 
omgeving 

 

Goed bereikbaar 

 

Gratis parkeren 

 

Alles is biologisch 

  

STICHTING BUYTENDELFT 
Korftlaan 3A 

2616 LJ DELFT 

www.buytendelft.nl 

Vergader bewust en draag bij 
aan de ontwikkeling & behoud 

van deze mooie plek 

 

 

 

http://www.buytendelft.nl/


 

Boerderijkamer & 

Waterkamer 

 
  
 

✓  HUUR PER RUIMTE 
o Dag € 150,00 

o Dagdeel € 75,00 

o Beamer € 37,50 
Prijzen zijn exclusief BTW 

✓  KOFFIE  
o Koffie/thee + appeltaart € 8,50  

o Koffie/thee € 5,00  
Prijzen zijn per dagdeel, per persoon 

✓  LUNCH  
o Soep, pannenkoek € 12,50 

o Soep, uitsmijter € 15,00  

o Soep, boerentafel € 17,50 

o Soep, hamburger € 19,50 
Alle lunches worden geserveerd met fruit & kannen sap, melk en water 

 

 

 

 

[Kop evenementbeschrijving]  

 

C 

Diverse opstellingen 
mogelijk 

 

Flipover en WiFi 
aanwezig 

 

Capaciteit per ruimte: 
20p 

 

Beamer aanwezig 

 
 

STICHTING BUYTENDELFT 
Korftlaan 3A 

2616 LJ DELFT 

www.buytendelft.nl 

Vergader bewust en draag bij 
aan de ontwikkeling & behoud 

van deze mooie plek 

 
 

http://www.buytendelft.nl/


 
 

 

 Lokaal  

 
 

 

✓  HUUR  
o Dag € 100,00 

o Dagdeel € 60,00 
Prijzen zijn exclusief BTW 
 

✓  LUNCH  
o Soep, pannenkoek  € 12,50 

o Soep, boerentafel € 17,50 

o Kleine soep, kinderpannenkoek/ br.  knakworst   € 10,00 
Alle lunches worden geserveerd met fruit & kannen sap, melk  
en water. Prijzen zijn persoon, arrangementen vanaf 8 personen. 

 

✓  BORREL 
o Knabbel & babbel – drankjes + iets te knabbelen € 12,50  

o Knabbel & babbel +  

brood met smeersels en warme nachos € 15,00 
Arrangement is vanaf 10 personen, prijzen per persoon per uur  

 

 

 

 

  

 

 

Diverse opstellingen 
mogelijk 

 

Capaciteit 40p 

 

Mogelijkheden  
dagprogramma op maat 

 

Ideaal voor een 
familiedag, maar ook 

vergadering in 
theateropstelling 

 
 

STICHTING BUYTENDELFT 
Korftlaan 3A 

2616 LJ DELFT 

www.buytendelft.nl 

Vergader bewust en draag bij aan 
de ontwikkeling & behoud van deze 

mooie plek 

 
 

http://www.buytendelft.nl/


   

 

 

Hooiberg 

 
 
 

✓  HUUR  
o Dag € 175,00 

o Dagdeel € 100,00 
Prijzen zijn exclusief BTW 
 

✓  KOFFIE 
o Koffie/thee + appeltaart € 8,50  

o Koffie/thee  € 5,00  
Prijzen zijn per dagdeel, per persoon 

 

✓  LUNCH  
o Soep, pannenkoek € 12,50 

o Soep, uitsmijter € 15,00  

o Soep, boerentafel € 17,50 

o Soep, hamburger € 19,50 

Alle lunches worden geserveerd met: fruit & kannen sap, en melk. 
Prijzen zijn per persoon. 

 

 

 

 
 

 

 

Ideaal voor een 
boerderijsessie,  

workshop of familiedag 

 

Capaciteit 15p 

 

Mogelijkheden  
dagprogramma op maat 

 

Natuurlijke 
buitentribune aanwezig 

 
 

STICHTING BUYTENDELFT 
Korftlaan 3A 

2616 LJ DELFT 

www.buytendelft.nl 

Vergader bewust en draag bij aan 
de ontwikkeling  & behoud van 

deze mooie plek 

 
 

 

http://www.buytendelft.nl/

