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Informatie  
Zalen Duinoord 2017 

Welke zalen? 
Wij hebben 3 verschillende zalen die wij verhuren tijdens openingstijden: 

Zaal 1 (40 personen) 
Zaal 2 (50 personen) 

Mazzelzaal (50 personen) 
Zaal 1+2 (90 personen) 

Waarom? 

Als je een zaal reserveert voor een bepaalde dag, ben je verzekerd van 
zitplaatsen binnen en verzekerd dat je bij elkaar kunt zitten in de door jullie 

gereserveerde zaal.  
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Duinoord zaal 1 

Deze zaal is voor 40 personen en kost € 980,- 
Annuleringsverzekering (5%) voor Zaal 1 kost € 49,- 

De zaal is gereserveerd voor je op de desbetreffende dag van openingstijd tot sluitingstijd.   
Je kunt dus niet eerder de zaal betreden dan openingstijd en bent ook verplicht om met sluitingstijd 

de zaal weer te verlaten. 

Deze zaal bevindt zich bij binnenkomst links om de hoek. Tegenover de zaal bevinden zich de toiletten 
(inclusief invalide toilet) en een baby verschoon ruimte. 

Wanneer je de zaal verlaat kom je direct in de Mazzelstraat (eetstraat) terecht. De koffie- en 
theehoek is schuin tegenover de ingang van de zaal.  

In deze zaal zijn 40 zitplaatsen. Ben je met meerdere personen, dan mogen er helaas geen andere 
stoelen bij gehaald worden i.v.m. brandveiligheid.  

De zaal is eventueel afsluitbaar. Hiervoor kun je naar de Mazzelhut gaan (schuin tegenover de soep, 
brood en beleg) en de medewerker zal de zaal dan voor je op slot doen. Hiervoor hebben wij wel een ID 
nodig die we bij de Mazzelhut leggen. Alleen de persoon van die ID is bevoegd om de zaal weer open te 

laten maken. De sleutel van de zaal blijft ten alle tijde bij de Mazzelhut.  
(De zaal wordt alleen afgesloten als de hele zaal leeg is.) 

Indicatie Duinoord zaal 1 
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Duinoord zaal 2 

Deze zaal is voor 50 personen en kost € 1225,- 
Annuleringsverzekering (5%) voor Zaal 2 kost € 61,25 

De zaal is gereserveerd voor je op de desbetreffende dag van openingstijd tot sluitingstijd.   
Je kunt dus niet eerder de zaal betreden dan openingstijd en bent ook verplicht om met sluitingstijd 

de zaal weer te verlaten. 

Deze zaal bevindt zich bij binnenkomst links om de hoek, naast zaal 1. Tegenover de zaal bevinden 
zich de toiletten (inclusief invalide toilet) en een baby verschoon ruimte. 

Het begin van de Mazzelstraat (eetstraat) ligt op korte loopafstand van de deur. Ook de koffie- en 
theehoek bevindt zich dicht bij de zaal.  

In deze zaal zijn 50 zitplaatsen. Ben je met meerdere personen, dan mogen er helaas geen andere 
stoelen bij gehaald worden i.v.m. brandveiligheid. 

De zaal is eventueel afsluitbaar. Hiervoor kun je naar de Mazzelhut gaan (schuin tegenover de soep, 
brood en beleg) en de medewerker zal voor je de zaal dan op slot doen. Hiervoor hebben wij wel een 
ID nodig die we bij de Mazzelhut leggen. Alleen de eigenaar van dat ID is bevoegd om de zaal weer 

open te laten maken. De sleutel van de zaal blijft ten alle tijde bij de Mazzelhut.  
(De zaal wordt alleen afgesloten als de hele zaal leeg is.) 

Indicatie Duinoord zaal 2 
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Mazzelzaal 

Deze zaal is voor 50 personen en kost € 1225,- 
Annuleringsverzekering (5%) voor de Mazzelzaal kost € 61,25 

De zaal is gereserveerd voor je op de desbetreffende dag van openingstijd tot sluitingstijd.   
Je kunt dus niet eerder de zaal betreden dan openingstijd en bent ook verplicht om met sluitingstijd 

de zaal weer te verlaten. 

Deze zaal bevindt zich bij binnenkomst rechts om de hoek, naast de grote zaal. Vanuit de zaal heeft u 
uitzicht op de golfbaan. 

Het begin van de Mazzelstraat (eetstraat) ligt op korte loopafstand van de zaal. Ook de koffie- en 
theehoek bevindt zich dicht bij de zaal.  

In deze zaal zijn 50 zitplaatsen. Ben je met meerdere personen, dan mogen er helaas geen andere 
stoelen bij gehaald worden i.v.m. brandveiligheid. 

De zaal is niet afsluitbaar!  

Indicatie Mazzelzaal
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Duinoord zaal 1+2 

Deze zaal is voor 90 personen en kost € 2205,- 
Annuleringsverzekering (5%) voor Zaal 1+2 kost € 110,25 

De zaal is gereserveerd voor je op de desbetreffende dag van openingstijd tot sluitingstijd.   
Je kunt dus niet eerder de zaal betreden dan openingstijd en bent ook verplicht om met sluitingstijd 

de zaal weer te verlaten. 

Deze zaal bevindt zich bij binnenkomst links om de hoek. Tegenover de zaal bevinden zich de 
toiletten (inclusief invalide toilet) en een baby verschoon ruimte. 

Wanneer je de zaal verlaat kom je direct in de Mazzelstraat (eetstraat) terecht. De koffie- en 
theehoek is schuin tegenover de ingang van de zaal.  

In deze zaal zijn 90 zitplaatsen. Ben je met meerdere personen, dan mogen er helaas geen andere 
stoelen bij gehaald worden i.v.m. brandveiligheid. 

De zaal is eventueel afsluitbaar. Hiervoor kun je naar de Mazzelhut gaan (schuin tegenover de soep, 
brood en beleg) en de medewerker zal de zaal dan voor je op slot doen. Hiervoor hebben wij wel een 
ID nodig die we bij de Mazzelhut leggen. Alleen de eigenaar van dat ID is bevoegd om de zaal weer 

open te laten maken. De sleutel van de zaal blijft ten alle tijde bij de Mazzelhut.  
(De zaal wordt alleen afgesloten als de hele zaal leeg is.) 

Indicatie Duinoord zaal 1+2 
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Gastenlijst 
In de andere bijlage kun je een lege gastenlijst vinden waar je alles in kunt vullen. De ingevulde 

gastenlijst dien je, uiterlijk 2,5e maand voor aanvang van het feest te mailen naar 
informatie@duinoord.nl. Na de gastenlijst ontvangen te hebben, ontvang je van ons een factuur die 
uiterlijk twee maanden voor aanvang betaald moet zijn. (Boek je een zaal binnen 2,5e maand voor de 
gereserveerde datum dan graag zo spoedig mogelijk je gastenlijst aanleveren om je zaal definitief 

te maken.) De gastenlijst zal vervolgens bij de receptie liggen op de dag van je reservering.  
Een voorbeeld van de gastenlijst kun je onderstaand vinden. 

Met minder personen? 
Achter de zalen vind je het aantal personen wat minimaal nodig is om een zaal te huren. Ben je 

echter met minder personen dan is dat geen probleem. U betaald dan wel het volledige zaal tarief. 

Met meer personen? 
 Ben je met meer personen dan de zaal aangeeft dan kun je voor de extra personen losse kaarten 
bijkopen (tegen het reguliere dagtarief). Je zet alle gasten gewoon op de gastenlijst. Ook als het er 

meer zijn dan de zaal aangeeft. Op de factuur kun je de extra personen dan terug vinden. Uiteraard 
berekenen wij de goedkoopste personen extra. Als je met meerdere personen bent is er helaas niet 

voor iedereen een zitplaats. Er mogen geen stoelen van andere zalen gepakt worden i.v.m. 
brandveiligheid! 

Binnenkomst? 
Zodra je voor de ingang van Duinoord staat, wordt er met een banner aangegeven welke ingang voor 

de gereserveerde zalen is. Via die ingang kom je bij de receptie uit. Bij de receptie ligt jullie 
gastenlijst. Met behulp van je voor- en achternaam kunnen wij degene die bij het feest horen binnen 
laten en afstrepen. Omdat de gastenlijst bij de receptie ligt hoeft degene die het geregeld heeft niet 

te wachten op laatkomers. 

Duinoordseweg 8  5268LM Helvoirt  0411-641218  www.duinoord.nl

http://www.duinoord.nl
mailto:informatie@duinoord.nl
mailto:informatie@duinoord.nl
http://www.duinoord.nl


Versieren? 
Als je iets wilt versieren kun je dat doen, zodra je de zaal kunt betreden (dus niet voor openingstijd). 

Echter moeten we met het versieren erg goed rekening houden met brandgevaar/brandwerende 
slingers en dergelijke. Slingers of iets dergelijks mogen aan de muren opgehangen worden met behulp 
van plakband. Ook de stoelen mogen eventueel versierd worden. Er mag niks aan het plafond hangen 

en de looproutes/vluchtroutes mogen niet geblokkeerd worden. Andere suggesties kun je altijd 
overleggen.	

Alcoholmuntjes? 
Alcoholmuntjes kun je kopen bij de mazzelhut voor € 1,50 per stuk. 

De overgebleven alcoholmuntjes kun je aan het eind van de dag weer inleveren. 

Parkeren? 
Een parkeerkaart kost 5 euro per auto. Deze komen er nog los bij en kun je aangeven op de 

gastenlijst (zorg dat je er voldoende hebt, want het kan zijn dat de parkeerplaats vol is) 

 	
Annuleringsverzekering? 

Tot twee maanden voor de gereserveerde datum kun je kosteloos annuleren. Als er daarna 
geannuleerd wordt, voor welke reden dan ook, dan zijn wij genoodzaakt om het volledige bedrag te 
incasseren. Echter kun je bij ons een annuleringsverzekering afsluiten voor ernstige ziekte of 

sterfgevallen. Voor deze annuleringsverzekering betaal je 5% van de zaalhuur en deze kan alleen 
direct met de boeking afgesloten worden. Dit geef je aan op je gastenlijst. 
(De annuleringsverzekering is niet voor slecht weer of iets dergelijks!) 

Voorbeeld: 
Zaal 2 (50 personen) kost € 1225,- 

5% annuleringsverzekering van zaalhuur= € 1225/100*5= € 61,25 

Zonder annuleringsverzekering ben je in dit geval € 1225,- kwijt. Mocht er binnen twee maanden iets 
gebeuren, waardoor het feest niet door kan gaan, dan ben je dit volledige bedrag kwijt. 

Met annuleringsverzekering ben je € 61,25 extra kwijt, dus € 1286,25. Mocht er binnen twee maanden 
iets gebeuren, waardoor het feest niet door kan gaan, dan ben je de € 61,25 kwijt, maar dan krijg je de 

zaalprijs (in dit geval € 1225,-) volledig terug. 

Sluit je een annuleringsverzekering af en het feest gaat gewoon door dan ben je € 61,25 extra kwijt 
aan het feest. Dit is de premie voor de verzekering die je daarvoor betaald hebt. 

Betaling? 
Nadat wij de gastenlijst hebben ontvangen wordt er een factuur naar je gestuurd. De zaal dient twee 

maanden voor de gereserveerde datum betaald te zijn. Tot twee maanden voor de gereserveerde 
datum, kun je nog kosteloos annuleren. Is de betaling twee maanden voor de gereserveerde datum 

nog niet ontvangen, dan vervalt de reservering automatisch. (Boek je een zaal binnen twee maanden 
voor de gereserveerde datum, dan graag per omgaande betalen naar aanleiding van de gastenlijst en 

de ontvangen factuur). 
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