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Prijzen voor een feestje of alleen zaal huren 

‘Bij Jacques | De Drie Pilaren’ 

 
Doel is dat het leuk, betaalbaar en duidelijk moet zijn voor jou en mij; geen verrassingen achteraf. 
Dat kan zijn voor een familiefeest, borrel, receptie, reünie, jubileum, een verjaardag etc.. 
 

1. ✔ We kunnen één eindprijs afspreken op basis van de aantal personen die komen. 

2. ✔ Of op basis van nacalculatie. 

3. ✔ Je huurt alleen de zaal en regelt zelf het drinken en hapjes/eten. 

 
1. Eindprijs  

✔ € 75,00 zaalhuur 

✔ € 50,00 schoonmaakkosten, ga je met confetti schieten, dan worden de schoonmaakkosten  
verhoogd naar € 100,00. Het is namelijk vreselijk spul om op te ruimen. 

✔ € 75,00 bediening (optie) 

✔ € 20,00 p.p. (onbeperkt drinken, 4 uur) 

✔ € 25,00 p.p. (onbeperkt drinken, 5 uur) 

 

2. Nacalculatie 
Op basis van nacalculatie zijn de prijzen: 

✔ € 75,00 zaalhuur 

✔ € 75,00 extra bediening aan tafel (optie) ** 

✔ € 50,00 schoonmaakkosten. Ga  je met confetti schieten, dan worden de schoonmaakkosten  
verhoogd tot € 100,00 (het is vreselijk materiaal om op te ruimen) 

✔ koffie/thee: € 2,00 

✔ frisdranken: € 2,00 

✔ tap bier: € 2,00 per glas 
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✔ radler 2% of 0%: € 2,00 

✔ sappen: € 2,00 

✔ alcoholvrij bier: € 2,00 

✔ flesje bier: € 2,00 

✔ wijn per glas: € 3,00 

✔ mixdrankjes per glas: € 4,00 

 
(**) Er wordt niet aan tafels bediend, het is aan de bar je drankje komen halen.  
Hiermee kan ik de kosten laag houden.  
Wil je wel extra bediening, dan kan dat natuurlijk.  
Extra bediening is € 75,00. 
 
Ik schenk drie bieren; Amstel, Brand en Heineken. 
Amstel omdat dit gewoon een prima tapbiertje is. 
Brand bier moet, omdat daar mijn roots liggen en ik het eigenlijk het lekkerste Nederlands 
gebrouwen biertje vind. 
Heineken omdat dit wereldwijd Nederlands bekendste biertje is. 

 
Mááár wil je een ander biertje, dan kan dat natuurlijk. 
 
Warm en koude hapjes 
Ik kan voor schalen met warme en koude hapjes zorgen. 

✔ bitterballen en mini-frikandellen € 0,70 per stuk 

✔ luxe koude hapjes € 1,00 per stuk 
 
Alle prijzen zijn incl. BTW. 
 
3. Alleen de zaal huren 
Je zoekt een geschikte ruimte in de omgeving van Heerenveen, want thuis is het te klein en je hebt 
geen zin in alle rompslomp in huis. 
Zelfbediening vind je prima.  
Je wilt alleen de zaal huren.  
Je regelt alles zelf; eigen drinken, hapjes, snacks, eten, borden, glazen, bestek, kopjes, etc. 
 
Dat kan in De Drie Pilaren, dat kan jouw feestruimte zijn als je wilt.  
De zaal staat helemaal tot jouw beschikking.  
Ik ben erbij om je de weg te wijzen.  
Wil je toch hulp in de bediening, dan regel ik iemand.  
Prijs is  € 75,00.  
 
Als je tapbier wil schenken, kan ik je helpen.  
Kosten zijn € 150,00 voor een fust Amstel, Heineken of Brand bier. 
Je tapt zo’n 100 glazen bier uit een 20 ltr fust. 
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Je kunt zelf beslissen hoe je feest eruit gaat zien!  
Wil je de zaal versieren of er een themazaal van maken, met of zonder zitplaatsen, hoge/lage tafels, 
een dansvloer, live muziek, een dj, alles is bespreekbaar!  
Uiteraard zitten er wel wat voorwaarden aan, die wettelijk zijn opgelegd en die te maken hebben 
met onze aansprakelijkheid.  
  
De zaal is geschikt om een feestje te geven voor zo'n 60-70 personen.  
Meer moet je eigenlijk niet doen, behalve als het mooi weer is.  
Bij mooi weer kan je ook op het binnenplaatsje zitten. 
Regent het een beetje, geen probleem, het binnenplaatsje  is overdekt. 
Heb je iets meer mogelijkheden mbt de aantal personen.  
Maar ja, Nederland en mooi weer; daar kan je niet altijd vanuit gaan.... 
 
Wat is de prijs 

✔ € 300,00 zaalhuur (max. 4 uur) 

✔ Elk uur langer kost € 50,00 zaalhuur 
-  Een uurtje eerder komen om alle spullen te brengen en de zaal te versieren is prima. Dat is gratis. 
-  Een half uurtje na het feest alles inpakken om mee te nemen naar huis, doen we ook niet moeilijk 

over.  
 

✔ € 50,00 schoonmaakkosten 

✔ Ga je met confetti schieten, heel leuk natuurlijk, maar de schoonmaakkosten worden hierdoor wel 
met € 50,- verhoogd.... Het is namelijk vreselijk spul om op te ruimen. 

✔ € 75,00 bediening (optie, als je toch iemand wilt die aan tafel bedient) 
 
NB:  
Je huurt alleen de zaal. Als je gebruik wilt maken van glazen, borden, soepkoppen, kopjes, bestek ed, 
dan vraag ik daar een vergoeding voor van € 1,00 pp. 
 
Wil je weten wat er mogelijk is? 
Gewoon even bellen of stuur een e-mail met je vraag. 
 

Schoterlandseweg 14 – 8451 CP OUDESCHOOT 

Email: info@dedriepilaren.com - website: www.dedriepilaren.com  

Mobiel: 06-10 90 06 62 

KVK 69696454 - BANK: NL 70 INGB 0008 1278 45 

BTW: NL001190444B18 
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