
Ruimtes van amba-amba

amba-amba - Desselgem-Dries 94, 8792 Desselgem - info@amba-amba.be

amba-amba een plek om te vieren, te groeien, te zijn, mijlpalen te accenturen, te verbinden en te delen. 
Wees welkom. We delen onze ruimtes graag met verenigingen, bedrijven, families, collega’s…  
Delen is (be)leven vermenigvuldigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
Toelichting tarief
De prijzen zijn opgesteld per dagdeel 
2 dagdelen tarief maal 1,5
3 dagdelen tarief maal 2                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                             
voormiddag  08u00 tot 12u00
namiddag  13u00 tot 17u00
avond   18u00 tot 22u00
                                                                                                                                                                                                               
voor familieaangelegenheden stellen we de ruimtes ter beschikking voor een hele dag als 2 dagdelen (08u00 tot 
20u00)
                                                                                                                                                                                                              
reeks van minstens 5 gelijkaardige activiteiten -10%
reeks van minstens 20 gelijkaardige activiteiten -20% (werkjaar)
                                                                                                                                                                                                                  
Bij onafhankelijk verhuur:
 - Voorschot = 50% 
 - Waarborg = bedrag van de huursom
 - Poetstarief = €70 (verplicht)
                                                                                                                                                  

                                                                                                                      
De Wende - “leef in de tevreden tijd”
De ruimte waar de lemen muren en de vlammen van de kachel voor zachtheid en geborgenheid zorgen. De plek waar 
je je even weg waant. Weg van het alledaagse. Een plek die voelt als thuis met een extra bovenruimte met aanrecht,... 
Deze ruimte is supergeschikt voor kleine workshops – vergaderingen,...

Richtwaarde aantal personen:
receptieopstelling theateropstelling dineropstelling yogaopstelling

De Wende (32m²) 30 pers 30 pers 15 pers 8 pers

Tarief:
per dagdeel privé vereniging freelance bedrijf

De Wende €35 €30 €40 €100



                                                                                                                    
De Zindering - “live for the moments you can’t put into words”
Ze zat jarenlang verborgen achter een donkere gevel en oude poort, maar al wie deze zaal binnenkomt voelt meteen 
de magie en de mogelijkheden. Deze ruimte stelt zich helemaal open voor wat zich aandient: workshops, muziek en 
film, lezingen, rituelen, mijlpalen,... Groeimomenten voor gezinnen, families, organisaties, bedrijven,... krijgen hier alle 
kansen.

Richtwaarde aantal personen:
receptieopstelling theateropstelling dineropstelling yogaopstelling

De Zindering (80m²) 100 pers 100 pers 50 pers 25 pers

Tarief:
per dagdeel privé vereniging freelance bedrijf

De Zindering €120 €100 €150 €300

De Klaarte - “live the moment“
Veel licht, zicht op de tuin en gezelligheid. Dé ruimte bij amba-amba voor ontmoeting, verbinding en gastvrijheid. 
Een dinamische ruimte die door zijn spel met begrenzing een uitnodiging voor ontmoeting is.
Ideaal voor creatieve workshops, vergadering, overleg, pop-up, eetmomenten, cafésfeer, brainstorm,... 

richtwaarde aantal personen:
receptieopstelling theateropstelling dineropstelling yogaopstelling

De Klaarte (60m²) 85 pers 85 pers 40 pers nvt

tarief:
per dagdeel privé vereniging freelance bedrijf

De Klaarte €120 €100 €150 €300
De Zindering + De klaarte €250 €220 €350 €700


