Informatie over verhuur
Lokaalverhuur
De collegezalen, leslokalen, vergaderkamers, schilderslokalen,
praktijklokalen, computerlokalen zijn op doordeweekse avonden en op
zaterdag beschikbaar voor verhuur.
De collegezaal is een multifunctionele zaal met 60 –
120 zitplaatsen en is onder andere geschikt voor congressen,
symposia, presentaties en debatten. Voor kleinschalige activiteiten
kunt u gebruik maken van onze leslokalen. Te denken valt aan
bijvoorbeeld cursussen,vergaderingen of workshops. In onze moderne
computerlokalen heeft u de beschikking over 30 computers. In onze
praktijklokalen kunt u schildercursussen geven of andere creatieve
cursussen.

Audiovisuele apparatuur
Als u gebruik maakt van een ruimte kunt u tevens audiovisuele
apparatuur huren. U kunt hierbij denken aan een overheadprojector,
scherm, laptop en videocamera. In enkele ruimtes is een beamer
aanwezig. Er zijn diverse printers/kopieerapparaten. U kunt deze
gebruiken als u in het bezit bent van een betaalpas. Grotere oplagen
kunnen, mits tijdig aangekondigd, via de reproductieafdeling van
Nimeto verzorgd worden.

Huurvoorwaarden
Verhuur is mogelijk per dag of per dagdeel. Als u per dagdeel huurt,
betekent dat u de ruimte gebruikt voor een ochtend van 08.00 uur tot
12.00 uur, of een middag van 13.00 uur tot 17.00 uur. Daghuur kan
alleen op zaterdag gedurende het gehele cursusjaar. Uitzondering
hierop zijn de dagen en weken dat het gebouw wegens vakantie
gesloten is. Uiteraard worden de ruimten alleen verhuurd als er geen
eigen activiteiten zijn.
U kunt ook ruimtes huren voor een avond op maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag. Ook op vrijdag is het meestal mogelijk om te
huren, mits tijdig aangevraagd. Avondhuur is van 18.00 uur tot 22.00
uur.

Offerte
Als u besluit een ruimte te huren, eventueel met gebruik van faciliteiten, of
voor een prijsindicatie, kunt u gerust contact opnemen met de facilitaire
dienst van Nimeto Utrecht: tel 030-2714624 of 06-22994513 of mail naar

nimeto@nimeto.nl. Uw contactpersoon stelt een offerte op, waarin alle
afspraken gespecificeerd zijn en waarin ook de kosten zijn uitgewerkt.	
  

