
 

Ruimte nodig voor 
vergadering, lezing 
of workshop? 
 
 



Ontvangstruimte Bibliotheek Venray: 
Deze ruimte is geschikt voor maximaal 50 personen. 
 € 50,00 per dagdeel (3 uur overdag) 
 € 75,00 voor twee dagdelen op dezelfde datum (6 uur overdag) 
 € 100,00 per avond (3 uur) 
 
De ruimte is voorzien van een beamer. 
 
Leeshoek Bibliotheek Venray  
Alleen beschikbaar op ochtenden als de bibliotheek gesloten is  en in de 
avonduren. Hier kan plaats gemaakt worden voor maximaal 150 personen.  
 € 60,00 voor een ochtend (3 uur) 
 € 100,00 per avond (3 uur) 
 
Er kan gebruik gemaakt worden van een touchsreen.  
 

 

Bij  de Bibliotheek Venray  is ruimte  beschikbaar voor overleg, workshop of lezing.  
De huurprijzen zijn per dagdeel. Voor koffie en thee kan  gezorgd worden.  
Een geluidsinstallatie met één microfoon (voor versterking van de stem) is beschikbaar. 
Openbaar WiFi tot 22.30 uur. 



Consumpties 
Er is koffie en thee verkrijgbaar:  

 Per kop: € 0,50 
 Kan koffie klein (8 kopjes): € 4,00 
 Kan koffie groot (12 kopjes): € 6,00 
  

Drukwerk 
Desgewenst kan BiblioNu zorgen voor flyers en posters. 
 Maken poster en flyer: € 35,00  
 inclusief de prints van 3 A3 posters en 10 flyers in kleur 
 
Kosten extra posters/flyers 
 A3 poster in kleur € 1,00 per stuk  
 A4 poster in kleur € 0,50 per stuk  
 flyer in kleur(A5) € 0,10 per stuk  
 folder in kleur (A4) € 0,20 pers tuk 
 
Bij het maken van posters/folders in eigen beheer wordt het op prijs 
gesteld als het logo van BiblioNu wordt opgenomen. 
 



PR 
 
Persbericht 
BiblioNu kan desgewenst een persbericht verzorgen. We ontvangen dan 
graag 4 weken van tevoren een concept tekst en foto.  
BiblioNu behoudt zich het recht voor om de tekst aan te passen.  
In overleg wordt afgesproken wie de persberichten verzendt naar  
de relevante contacten. 
 
 
Overige PR 
BiblioNu zorgt voor een aankondiging in haar nieuwsbrief, website,  
Facebookpagina en narrowcastingschermen in de bibliotheek waar de  
activiteit plaatsvindt. 
 
Ruimte huren? Neem contact op via info@biblionu.nl 

mailto:info@biblionu.nl?subject=huur%20bibliotheekruimte

