HET KUNSTCAFÉ
Het Kunstcafé mag inmiddels wel het hart van De Nijverheid genoemd worden. Het café was vroeger
kantoor: systeemplafonds, blauw tapijt, muffige uitstraling. Nu vind je er een relaxte huiskamersfeer,
een bar gemaakt van oude Utrechtse parkbanken, tafels ontworpen door kunstenaars van De Nijverheid
zelf en een klein podium waar - zo gaat het verhaal - ooit The Rolling Stones nog op hebben gespeeld.
Kom je hangen aan de bar? Dan zit je op een kruk die vroeger dienst deed op ‘t Zandpad.
-

Kunstzinnig café met huiskamersfeer, veel ramen en een ruim terras voor de deur
Terras/kade aan het water, lekker vuurtje erbij ‘s avonds
Verhoogd podium achterin het café voor bands en dj’s (incl. piano en podiumlicht)
Lekkere koffie met koffiebonen van onze vrienden van The Village
De Klok op de tap en lokale (speciaal)bieren van o.a. De Leckere en Oproer.
Optioneel: professionele horecakeuken incl. alles wat je nodig hebt om te koken/eten
Optioneel: dj-booth

Opstellingen & capaciteit
In ons café mogen maximaal 100 personen. De basis is een caféopstelling. Wil je de ruimte anders
inrichten, dan geven we jou daarin de lead en vrije hand. Wil je dat wij dit voor je regelen? Dan vragen
we daar wat extra kosten voor.
Theateropstelling

Max 60 personen

60 stoelen, geen tafels

Caféopstelling

Max 40 personen

40 stoelen aan losse tafels

Borrelopstelling

Max 100 personen

Oliedrums/statafels met enkele barkrukken

Het is niet mogelijk om een volledig besloten feest/activiteit te organiseren in het Kunstcafé, omdat we
het café altijd toegankelijk willen houden voor zowel onze kunstenaars als ander publiek. Je kunt dus
zomaar een kunstenaar in het wild tegenkomen. Bij culturele activiteiten is het uiteraard wel mogelijk
om met ticketing te werken.
Extra ruimtes
We hebben naast het Kunstcafé ook nog twee extra ruimtes die je kunt gebruiken. Hiermee vergroot je
voor feestjes of diners de capaciteit van 100 naar 150 gasten. Ook kun je optioneel gebruik maken van
onze professionele horeca keuken inclusief vaatwasser en keukeninventaris!

Tarieven
We hanteren twee verschillende tarieven: een tarief voor culturele/maatschappelijke activiteiten (zoals
filmvertoningen, exposities, muziekavonden) en een tarief voor zakelijke/commerciële activiteiten (zoals
borrels en feestjes).
1. Cultureel/maatschappelijk tarief:
- Geen huurkosten
- Omzetgarantie van 500,- (incl. BTW)
- Bij het niet behalen van de omzetgarantie, brengen we het verschil tot max 75,- (excl. BTW) in
rekening
- Standaard schoonmaakkosten (indien nodig): 50,- (excl. BTW)
2. Zakelijk/commercieel tarief:
- Geen huurkosten
- Omzetgarantie van 750,- (incl. BTW)
- Bij het niet behalen van de omzetgarantie, brengen we het verschil in rekening
- Standaard schoonmaakkosten (indien nodig): 50,- (excl. BTW)
Afspraken
- De Nijverheid levert standaard 1 barman/-vrouw. Een extra barmedewerker is mogelijk tegen
vergoeding van 75,- excl btw. Gemiddeld gaan we uit van een dagdeel van 4 uur.
- Opbouw is doorgaans mogelijk 2 uur voorafgaand.
- Eindtijd is 01:00 uur, tenzij de barman het heel gezellig vindt. Afbouw op dezelfde avond.
- Eigen drank is niet toegestaan. Alle drankjes kunnen worden besteld bij onze bar.
- Het café is nooit 100% exclusief. Er kan altijd nog een kunstenaar in het wild rondlopen.
- Een vuurtje buiten mag natuurlijk: wel zelf aansteken en in de gaten houden.
- Culturele programmering geven wij voorrang, daarom kunnen wij feestjes en partijen pas 3
maanden vooraf definitief vastleggen.
Extra’s
- Gebruik keuken + inventaris | 50,- Schoonmaakkosten keuken | 50,- Beamer + scherm | 50,- Basis PA voor bands/dj’s (2 speakers, 1 sub, 1 mixer, 2 SM58 microfoons) | 100,- Flip-over | 25,- Hout voor een vuurtje | 25,*Alle hierboven genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
VRAGEN? / LANGSKOMEN?
RESERVEREN? / IETS ORGANISEREN?
Mail ons! >>> info@denijverheid.com
---------------------------------------------------------------

