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Voorwaarden huur MAAK arena 
 
Reserveren:  
Het reserveren van de MAAK arena kan via maakhaarlem.nl/maakarena. U ontvangt op het gebruikte 
e-mailadres  een reserveringsboeking. Indien de reserveringsboeking correct is dient u deze te 
bevestigen via de bevestigingslink. De boeking is daarna definitief.  
 
Wilt u bij de boeking ook extra hapjes en drankjes bestellen dan kan dat tot 2 dagen voor de 
gewenste dag via info@maakhaarlem.nl. Telefonische reserveren is ook mogelijk via 
telefoonnummer 023-8200587 of via info@maakhaarlem.nl 
  
Prijs: 
Kosten voor niet-huurders van MAAK is € 120,00 per dagdeel of gedeelte daar van. Een dagdeel is 4 
uur. 
 
MAAK Consumties 
Per geboekt dagdeel ontvangt u één kan koffie (15 koppen) en één kan thee (10 koppen). 
U kunt extra koffie en thee bestellen. 
 
Overige prijzen: 
 
Warme en koude dranken 
Koffie € 0,75 
Chaudfontaine blauw (flesje) € 1,50 
Jus d’orange (flesje) € 1,75 
Appelsap (flesje) € 1,75 
Bier (blikje) € 2,00 
Bier (flesje Jopen) € 3,00 
Witte wijn (glas) 2,50 
Rode wijn (glas) 2,50 
 
Warm bittergarnituur 
Schaal met rundvleesbitterballen 
kipnuggets 
mini frikadelletjes 
bami- en nasiballetjes 
mini kaassoufflés 
mini loempiaatjes.  
Mosterd, ketchup, mayonaise en chilisaus. 
 
Prijs per garnituur: € 0,80 
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Koud Bittergarnituur 
Gevuld komkommertje met een hammousse 
Soesje gevuld met room paté 
Toastje filet American, rode ui, truffelmayo en kappertjes 
Toastje met een duo van gerookte zalm, kreeftenvlees en – paling 
Sandwich roomkaas, rucolasla, zongedroogde tomaat en gerookte kip 
Toastje gedroogde ham, geitenkaas en vijgencompote 
Toastje carpaccio, pesto, pijnboompitjes, gedr. tomaatjes, olijf en oude kaas 
 
Prijs per garnituur: € 0,95 
 
Kaas- en worstplateau 
Schaal met blokjes kaas en gekookte- en leverworst. Tevens geleverd met mosterd, augurk – en 
ananasblokjes. 
 
Prijs per schaal: € 35,00 
 
Overige consumpties (ook borrelhapjes e.d.) verkrijgbaar op aanvraag, prijzen zijn excl. BTW 
 
Annuleren:  
Het annuleren van een boeking kan kosteloos tot uiterlijk 48 uur voor de gereserveerde dag en 
tijdstip. Indien de annulering tussen 24 uur en 48 uur voor de gewenste dag en tijdstip doorkomt, zal 
50% van de overeengekomen factuurprijs in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 24 uur 
voor de afgesproken datum en tijdstip, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.  
 
Wijzigen:  
Het wijzigen van de catering van een reservering kan kosteloos tot uiterlijk 48 uur voor de gewenste 
dag en tijdstip. Wijzigingen tussen 24 uur en 48 uur voor aanvang van de reservering is alleen 
kosteloos indien de wijziging in volume maximaal 30% afwijkt van de oorspronkelijke bestelling. 
 
Overig:  
Voor de betaling van de huur van de MAAK arena en de catering ontvangt u een factuur. 
 


