Dans- / zang- / theater- / cursus- / vergadercentrum
Waarom kiezen voor het Olympus College in Arnhem?
Arnhem, gelegen in het hart van Nederland, is een ideale plaats om dans-, zang-, theater-, cursus- of
vergaderbijeenkomsten te organiseren. In het gebouw zijn lokalen van diverse afmetingen geschikt voor groepen tot 50
personen. Ook zijn de drie gymzalen en de twee computerlokalen beschikbaar voor verhuur. Tevens beschikken we over
een luxe aula voorzien van een schitterend podium; de aula is geschikt voor max. 500 zitplaatsen. De zaalopstelling kan
worden aangepast aan uw wensen. U kunt per dagdeel huren en eventueel per uur verlengen. De prijzen zijn zeer
aantrekkelijk.
Ligging en bereikbaarheid
Arnhem is prima bereikbaar met openbaar vervoer of auto. Het Olympus College ligt in Arnhem-Zuid naast sportwinkel
Decathlon. Rondom het gebouw is voldoende parkeergelegenheid. Van alle parkeerplaatsen kunt u gratis gebruik maken.
Faciliteiten
U kunt gebruik maken van dia-, overhead-, film-/videoprojector of beamer. Ook videocamera en geluidsapparatuur staan
tot uw beschikking. Tevens is er de mogelijkheid te kopiëren of te printen.
Voor zang, dans en toneel is een ervaren technicus beschikbaar die u kan begeleiden bij het decor-, geluid- en lichtplan.
Catering
Wij beschikken over professionele catering met een uitgebreide keuken, niet alleen voor koffie, thee, fris- en zwak
alcoholische dranken, maar ook voor lunch en warme maaltijden. In overleg wordt ook hier maatwerk geleverd naar uw
specifieke wensen.
Huren
Het huren van lokalen of andere ruimten is mogelijk op de volgende dagen en tijden:
maandag t/m vrijdag
van 14.00 - 24.00 uur
zaterdag en zondag van 09.00 - 24.00 uur.
In overleg is het mogelijk ook buiten deze tijden te huren.
Informatie en reserveringen
Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Rens Struyk, hoofd facilitaire dienst,
telefoon: 026 3202870 (Olympus College), e-mail: r.struyk@olympuscollege.nl
Beheer en diensten
Er is een beheerder aanwezig die aanspreekbaar is voor bezoekers/huurders. Hij is verantwoordelijk voor de gang van
zaken in en om het gebouw en bereid u met raad en daad bij te staan. Tijdens schooltijden kunt u ook terecht bij de
receptie van de school.
Betalingscondities
Van uw reservering ontvangt u een bevestiging. Tegelijkertijd met het contract wordt u voor de standaardkosten een
factuur toegezonden. Betaling van deze factuur: binnen 14 dagen na factuurdatum. De factuur voor bijkomende kosten,
zoals horecaverbruik etc., ontvangt u direct na de huurdatum. Betaling hiervan binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij
langlopende contracten ontvangt u een factuur per kwartaal.
Annulering
Annulering van incidenteel gehuurde ruimte dient schriftelijk, voorzien van datum, te geschieden.

Bij annulering tot 1 week voor de huurdatum is 50% van het huurbedrag verschuldigd.

Bij annulering tot 1 dag voor de huurdatum is 75% van het huurbedrag verschuldigd.

Bij annulering op de huurdatum is 100% van het huurbedrag verschuldigd.
Huurafspraken over een langere periode kunnen zonder kosten geannuleerd worden tot 30 dagen voor de datum van
ingang.
Aansprakelijkheid
De directie van het Olympus College is niet aansprakelijk voor het zoekraken van of beschadigingen aan eigendommen
van bezoekers. De huurder is aansprakelijk voor alle schade die aan terrein, gebouw of ander eigendom van het Olympus
College wordt toegebracht door huurder, of door personen die vanwege de huurder op het terrein of in het gebouw van
het Olympus College verblijven.
Algemeen
De bezoekers worden geacht zich te houden aan de aanwijzingen van de beheerder. De door de huurder met de leiding
belaste persoon dient ervoor te zorgen dat deze aanwijzingen worden opgevolgd.
Roken is in het gebouw verboden. Het is niet toegestaan in de gehuurde ruimten dranken of etenswaren te nuttigen
anders dan door ons geserveerd. Van de huurder wordt verwacht dat het gehuurde in correcte staat wordt achtergelaten.
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