Welkom bij Nieuwe Nobelaer!

Wij informeren u graag over de mogelijkheden en prijzen.
Check onze website www.nieuwenobelaer.nl
voor de actuele RIVM richtlijnen rondom het coronavirus

sales@nieuwenobelaer.nl
076 504 52 00

Plattegrond Nieuwe Nobelaer

Zaalhuur & capaciteit
In onderstaand tabel wordt de reguliere capaciteit van onze zalen vermeld. Wij informeren u
graag over de capaciteit met 1,5 meter afstand.

ZAALHUUR DAGDEEL 2

M2

THEATER CABARET U-VORM

FEEST

excl. btw

excl. btw

Evenementenplein

€ 875,-

€ 500,-

440

400

Grote Zaal*

€ 895,-

€ 520,-

327

610

Podium Grote Zaal*

€ 350,-

€ 250,-

317

Grote Zaal + Rabobank Foyer

€ 950,-

€ 550,-

Grote Zaal + Rabobank + Kleine Foyer

€ 1050,-

€ 600,-

Kleine Zaal

€ 350,-

€ 250,-

222

Kleine Zaal met tribune

250

80

800

90

60

50

150

200

100

50

200

128

Theatercafé + terras

€ 150,-

€ 100,-

82

Kleine Zaal + Theatercafé

€ 395,-

€ 275,-

304

Rabobank Foyer

€ 275,-

€ 200,-

266

110

75

45

400

Kleine Foyer

€ 125,-

€ 90,-

115

70

54

25

100

Rabobank + Kleine Foyer

€ 385,-

€ 300,-

381

Foyer Noord

€ 80,-

€ 60,-

60

40

25

20

30

Asselbergs & Klinkhamer Foyer

€ 175,-

€ 125,-

127

60

45

25

100

Vergaderzaal 1

€ 95,-

€ 75,-

53

40

30

20

Artiestenfoyer

€ 145,-

€ 100,-

50

30

25

20

Keuken**

€ 250,-

€ 200,-

Spoelkeuken**

€ 125,-

€ 100,-

* incl. voor-, top- en zijlicht en horizondoek ( afstand 12m)
** incl. apparatuur en schoonmaakkosten

20

75
300

450

Laat u verrassen

Audiovisuele - en overige faciliteiten
Sfeerverlichting is inbegrepen bij de zalen. Een lichtplan wordt ontwikkeld in overleg met u en
onze afdeling techniek. Wij maken naar aanleiding van uw wensen een kostenoverzicht op
maat.

Prijs
excl. 21% btw

Geluid
Geluidset klein

€ 90,-

12 kanalenmixer
2 x draadmicrofoon
CD speler / aansluiting laptop
Speakers / DJ box
Geluidset groot

€ 180,-

Digitale mixer
4x draadmicrofoon
CD speler / aansluiting t.b.v. laptop
Speakers / DJ box
Losse microfoon bekabeld

€ 12,50

Draadloze handmicrofoon / headset excl. geluidset

€ 65,-

Projectie, scherm & apparatuur
Beamer incl. klein scherm en kleine speakers

€ 70,-

Beamer incl. groot scherm en kleine geluidspeakers

€ 150,-

Beamer los

€ 95,-

Statiefscherm klein

€ 25,-

Statiefscherm groot (3x4)

€ 80,-

Flatscreen inclusief DVD speler

€ 70,-

Laptop incl. kleine geluidspeakers

€ 80,-

Accessoires
Spiegelbol

€ 45,-

Rookmachine

€ 60,-

Flip-over

€ 17,50

Podiumdelen 1x2 meter

€ 12,50

Katheder

€ 12,50

Balletvloer incl. tape en leggen

per m2

€ 100,-

Dansvloer hout incl. leggen

per m2

€ 6,25

Dansvloer luxe incl. leggen

per m2

€ 9,50

Dansvloer led verlichting incl. leggen

per m2

€ 29,50

Rode loper met paaltjes per meter

€ 12,25

Personeel per persoon per uur
Technisch medewerker

€ 35,-

Facilitair medewerker

€ 25,-

Huismeester

€ 35,-

Host / bewaakte garderobe

€ 25,-

Beveiliging

€ 39,50

Ticketservice incl. 9 % btw
Theaterticket met zaalplattegrond

€ 0,30

verkoop en kaartcontrole in eigen beheer
Verkoopservice theaterticket

€ 1,-

verkoop en controle door Nieuwe Nobelaer
Verkoopservice theaterticket met pauzedrankje

€ 3,50

verkoop en controle door Nieuwe Nobelaer

Decoratie
Katheder bloemstuk

vanaf

€ 75,-

Tafeldecoratie

vanaf

€ 2,50

Muziek
Piano

€ 90,-

Vleugel

€ 225,-

Stemmer 440 Hz piano of vleugel

€ 75,-

Stemmer 442 Hz vleugel

€ 150,-

Laat u inspireren

Eten & drinken
Prijs
incl. btw
Kopje koffie of thee

€ 2,30

Cappuccino

€ 2,50

Koffie verkeerd

€ 2,50

Espresso

€ 2,30

Warme chocolademelk

€ 2,50

Melk

€ 2,20

Koffie & thee arrangement
(onbeperkt koffie/thee per dagdeel) selfservice

€ 6,25

Koffie & thee arrangement
(onbeperkt koffie/thee per dag) selfservice

€ 9,95

Kan melk (5 glazen) selfservice

€ 9,50

Kan koffie (15 kopjes) selfservice

€ 15,-

Kan thee (6 glazen) selfservice

€ 10,-

Frisdranken en vruchtensappen

€ 2,40

Fles frisdrank (1 liter) backstage

€ 4,50

Fles frisdrank (1,5 liter) backstage

€ 6,75

Kan jus d’orange (5 glazen) selfservice

€ 12,-

Kan ranja (1 liter)

€ 2,50

Sourcy mineraalwater 0,2 lt

€ 2,40

Sourcy mineraalwater 0,75 lt

€ 4,25

Kan ijswater standaard

€ 1,-

Kan ijswater met citroen of muntblaadjes

€ 1,50

Binnenlands gedistilleerd

vanaf

€ 2,75

Port, Sherry, Vermout, Vieux, Jenever, Coubergh, Korenwijn
Buitenlands gedistilleerd

vanaf

€ 3,50

Prosecco per glas

€ 4,50

Prosecco per fles

€ 25,-

Welkomstcocktail

vanaf

Tap bier

€ 3,50

€ 2,50

Speciaal bier (fles)

vanaf

€ 3,-

Huiswijn per glas

€ 3,-

Huiswijn per fles

€ 18,-

Bij de koffie
Prijs
incl. btw
Bonbon assortiment

€ 1,-

Bonbon met logo (vanaf 24 stuks)

€ 1,25

Amandel- en roomboter koekje

€ 0,65

Zoete lekkernijen

€ 1,25

Gesorteerd gebak

€ 3,50

Krentenbolletje

€ 1,25

Mini appelflap met amandelcrunch

€ 1,50

Brownie double chocolate

€ 1,75

Havermoutkoek

€ 1,75

Chocolat chip cookie

€ 1,75

2bites petit four in 5 smaken

€ 2,50

2bites petit four met logo (vanaf 40 stuks)

€ 2,75

Lunchen

Lunch ‘12-uurtje’

€ 6,50

2 belegde harde broodjes;
Jonge kaas
Ham
Oude kaas
Roomkaas

Lunch ‘luxe 12-uurtje’

€ 10,-

Biologische mini ciabatta, 2 halve belegde broodjes;
Jonge kaas met tomaat en komkommer
Kipfilet, fruit en mangomayonaise
Brie met tomatentapenade
Ei-truffelsalade met bacon
Selderij-appelsalade
**
Desem sandwiches bruin/wit, 2 op elkaar belegde boterhammen;
Kipkerriesalade met sla
Ei-truffelsalade met bacon en sla
Boerenkaas met tomaat en komkommer
Oude kaas met paprikatapenade
Courgette met humus, tomaat, munt en sla
**
Assorti van mini worstenbroodjes, saucijzenbroodjes, ham-kaasbroodjes,
kaasbroodjes

Extra’s
Soep

€

3,50

Rauwkost salade in een bakje

€

2,50

Verse fruitsalade in een bakje

€

2,75

Worstenbroodje, kaasbroodje, saucijzenbroodje, ham-kaasbroodje

€

1,95

Mini worstenbroodjes, saucijzenbroodje, ham-kaasbroodje, kaasbroodje

€

1,25

Krentenbolletje

€

1,25

Krentenbolletje met jonge of oude boerenkaas

€

2,35

Smoothies diverse smaken

€

4,-

Brood, hartig & gezond

Biologische broodtaart 16 puntjes

€ 32,-

Kipfilet met sla en mangochutney
Ei-truffelsalade met sla en bacon
Oude kaas met tomatentapenade, rucola en pesto
Mozzarella met tomaat, pesto en rucola
Courgette met humus, tomaat, munt en rucola
Biologische broodtaart royaal 16 puntjes

€ 35,-

Gerookte zalm met mosterd-dille, kappertjes en sla
Tonijnsalade met remoulade en sla
Kalfsrosbief met truffelmayonaise, Parmezaan en rucola
Serranoham met rucola, pesto en pijnboompitten
Brie met tomatenchutney en rucola
Geitenkaas met honing, pijnboompitten en rucola
Biologische mini ciabatta*

€ 1,45

Jonge kaas met tomaat en komkommer
Kipfilet, fruit en mangomayonaise
Brie met tomatentapenade
Ei-truffelsalade met bacon
Selderij-appelsalade
Biologische mini ciabatta royaal *

€ 1,85

Coppa met ricotta, bosvruchtenjam en rucola
Kalfsrosbief met truffelmayonaise, Parmezaan en sla
Ei-truffelsalade met gerookte zalm en sla
Parmaham met brie, pesto, rucola en pijnboompitten
Tonijnsalade met paprikatapenade, olijven en kappertjes
Desem sandwiches (bruin of wit) **
Kipkerriesalade met sla
Ei-truffelsalade met bacon en sla
Boerenkaas met tomaat en komkommer
Oude kaas met paprikatapenade en sla
Courgette met humus, tomaat, munt en sla

€ 4,45

Desem sandwiches royaal (bruin of wit) **
Parmaham met pesto, rucola en Parmezaan
Geitenkaas met honing, appel, rucola en pijnboompitten
Kalfsrosbief met truffelmayonaise, rucola en Parmezaan
Gerookte zalm met ravigottesaus, kappertjes en sla
Martino filet americain, ui, mosterd, augurk en pikante saus
*per 20 stuks (halve broodjes) te bestellen
** 1 sandwich = 2 boterhammen op elkaar en door midden gesneden

Dineren
Wij verzorgen diners, buffetten, amuseparades en 3 & 4 gangendiners.
Vraag naar onze mogelijkheden. Denk ook eens aan een bijzonder diner
backstage op het podium van de Grote Zaal of in de Artiestenfoyer.
Een onvergetelijke ervaring voor uw gasten.

€ 5,95

Borrelen & feesten

Prijzen per persoon
Exclusief zaalhuur
Borrel- en receptiearrangement

€ 17,50

2 uur onbeperkt hapjes uit het assortiment “warm & hartig”
Drankjes uit het Hollands assortiment
Feestarrangement

€ 29,75

5 uur onbeperkt hapjes uit het assortiment “warm & hartig”
Drankjes uit het Hollands assortiment
Luxe nootjes
Feestarrangement

€ 39,75

5 uur onbeperkt hapjes uit het assortiment “warm & hartig”
Drankjes uit het internationaal assortiment
Luxe nootjes
Extra’s
Puntzakje friet met mayonaise

€ 4,50

Half uur extra Hollands assortiment

€ 4,50

Half uur extra internationaal assortiment

€ 8,50

Tijdens de feestavond verlengen per half uur

€ 150,-

Bij de borrel
Klassiek tafelgarnituur; gemarineerde olijven en nootjesmix
Gezond tafelgarnituur; rauwkost, kruidenyoghurt en cocktaildip
Zoutjes
Nootjesmix
Verse notenmelange

€
€
€
€
€

1,50
1,75
0,75
1,25
2,25

Hapjes “warm en hartig” met mosterd, mayonaise en een zoetzure saus
Van Dobben bitterbal met Dyon mosterd

€
€

0,75
1,10

SayCheese
Schilderspalet bestaande uit;
blokjes kaas, kaastengels, kaassoufflés en kaasbitterballen
bijpassende verf

€

6,50

Wie van de drie (drie soorten bitterballen)
Laat u verrassen…
bitterbal met Schrobbelèr
bitterbal met Affligem Dubbel
bitterbal met risotto en truffel
vegabal
bitterbal met kaas
Van Dobben bitterbal

€ 7,50

Tapasplank
Gemarineerde kaasblokjes
Diverse worstjes
Druiven

€ 7,50

Feestelijke toastjes per stuk
per 45 stuks te bestellen

€ 1,45

Rijkelijk belegde partytoast met Hollandse garnalen, gerookte zalm,
gerookte paling, krabsalade, eiersalade, kipkerriesalade, satésalade, filet
americain en Franse kaas
Amuses per stuk
per 30 stuks te bestellen

€ 2,75

Gerookte paling met mosterddressing
Gerookte zalm met dressing
Hollandse garnalen met whisky cocktailsaus
Rivierkreeftsalade met garnituur
Paté met garnituur
Kaassalade met garnituur
Carpaccio met garnituur
Diverse soorten ham met dressing
Amuses de luxe per stuk
per 15 stuks te bestellen
Vitello tonato
Taartje van paling
Huisgerookte zalm
Terrine van bospaddenstoelen
Rundercarpaccio
Tompouce van Coppaham
Bonbon van zalm met kreeftenmousse

€ 4,75

Beleef een compleet avond uit!

Theaterarrangementen

Arrangement 1 -Voorstelling
vanaf 8 personen
Uw gasten worden ontvangen door een gastvrouw van Nieuwe Nobelaer en begeleidt naar
de foyer, waar een tafel gereserveerd is voor uw gezelschap. Bij de koffie serveren wij zoete
lekkernijen van het huis. Bij de borrel serveren we een bitterbal van het huis. De drankjes
worden persoonlijk aan tafel geserveerd. Alle dranken zijn op basis van nacalculatie.
Kosten: ticketprijs incl. pauzedrankje, mits inbegrepen bij de ticketprijs.

Arrangement 2 -Borrelen
vanaf 8 personen
Uw gasten worden ontvangen door een gastvrouw van Nieuwe Nobelaer en begeleidt naar
de foyer, waar een tafel gereserveerd is voor uw gezelschap. We serveren een kopje koffie of
thee met zoete lekkernijen. Na afloop serveren we 2 drankjes uit het Hollands assortiment en 2
warme hapjes. De drankjes worden persoonlijk aan tafel geserveerd. Overige dranken zijn op
basis van nacalculatie.
Kosten: € 7,50 + ticketprijs incl. pauzedrankje, mits inbegrepen bij de ticketprijs.

Arrangement 3 – Theaterdiner
vanaf 20 personen
Uw gasten worden ontvangen in de Asselbergs & Klinkhamer Foyer. We serveren een
3-gangendiner incl. koffie of thee. Bij de borrel serveren een bitterbal van het huis. Alle dranken
zijn op basis van nacalculatie.
Kosten: € 39,50 + ticketprijs incl. pauzedrankje, mits inbegrepen bij de ticketprijs.

Arrangement 4 – Kinderfeestje
vanaf 8 kinderen
De feestgangers worden ontvangen door een gastvrouw van Nieuwe Nobelaer. Er staat een
versierde tafel klaar in de foyer.
Het arrangement bestaat uit:


Onbeperkt ranja vanaf 30 minuten voor aanvang voorstelling tot 1 uur na afloop



Zakje chips tijdens de pauze



Na afloop frietjes met snack naar keuze (frikandel, kroket, kaassoufflé)



Bekertje yoghurt



Verrassing mee naar huis



Overige dranken op basis van nacalculatie

Kosten: € 9,50 + ticketprijs

Contactgegevens
Bezoekadres
Anna van Berchemlaan 2
4872 XE Etten-Leur
T: 076-504 52 00
www.nieuwenobelaer.nl
Postadres
Postbus 109
4870 AC Etten-Leur

Contact
Afdeling evenementen
sales@nieuwenobelaer.nl
www.nieuwenobelaer.nl/verhuur
“Benieuwd naar de mogelijkheden? Wij staan voor u klaar!”

Parkeerfaciliteiten
Rondom Nieuwe Nobelaer: € 2,- per uur I dagkaart € 10,- ( pinbetaling )
Ma t/m za 9:00 - 18:00 uur
Koopavond vrijdag 9:00 - 21:00 uur
Koopzondag 11:00 - 18:00 uur
Parkeergarage Winkelhart: € 0,50 per 18 3/4 minuten I dagkaart € 5,Ma t/m za 07:30 - 00:00 uur
Zondag 9:30 - 18:30 uur
Koopzondag 09:30 - 20:30 uur
Loopafstand: maximaal 10 minuten
Mindervaliden kunnen gebruik maken van de mindervalide parkeerplaatsen op vertoon van
een mindervalide parkeerkaart.

Routebeschrijving
Met de auto vanuit Rotterdam/ Dordrecht/Breda/Roosendaal:
Neem vanaf de A58 de afslag Etten-Leur (afrit 18). Ga rechtsaf richting Etten-Leur (Oostpoort).
Bij de stoplichten linksaf de Parklaan op. Bij de tweede rotonde rechtsaf. U bent nu in de Anna
van Berchemlaan. Nieuwe Nobelaer bevindt zich aan uw rechterhand. Hier is voldoende
parkeergelegenheid.
Bus:
Vanuit de (rand)gemeente(n) rijden er diverse buslijnen naar Etten-Leur.
In Etten-Leur stoppen de volgende lijnen; 311, 316, 215 (wijkbus), 216. De bushalte voor Nieuwe
Nobelaer is gelegen aan de Anna van Berchemlaan ter hoogte van de hoofdingang.
Gedetailleerde reisinformatie: www.9292.nl.
Trein:
Vanuit verschillende richtingen kan de trein naar station Etten-Leur genomen worden. Met de
ingang van het station achter u en het gebouw van de Politie voor u, kijkt u de Anna van
Berchemlaan in. Deze straat volgen, totdat u Nieuwe Nobelaer aan uw linkerhand ziet.
(Ongeveer 5 minuten lopen). www.ns.nl/reisplanner

Voorwaarden
Algemene Voorwaarden Evenementen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle geaccordeerde offertes van Nieuwe Nobelaer
(hierna: “NN”). Onderstaande Algemene Voorwaarden Evenementen wijken af van de
Uniforme Voorwaarden Horeca. De inhoud van deze voorwaarden kunt u terug vinden op
www.khn.nl/algemeneleveringsvoorwaarden of op onze website
www.nieuwenobelaer.nl/verhuur. Van 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021 zullen navolgende
voorwaarden prevaleren boven de algemene bepalingen van de Uniforme Voorwaarden
Horeca. De overige bepalingen uit voornoemde voorwaarden blijven onverkort van
toepassing.

Artikel 1 Betalingscondities
1.1 De factuur wordt u toegezonden met een betalingstermijn van 14 dagen, hetgeen een fatale
termijn is, zodat u na ommekomst van voornoemde betalingstermijn van rechtswege in
verzuim komt zonder dat hiervoor eerst een ingebrekestelling is vereist.
1.2 NN kan u vragen een voorschot te betalen van een vastgesteld percentage van de
reserveringswaarde. Dit voorschot dient te worden voldaan bij ondertekening van de
opdrachtbevestiging en dient in ieder geval te zijn ontvangen vóór aanvang van het
evenement, bij gebreken waarvan NN het recht heeft haar prestaties op te schorten.

Artikel 2 Aantallen
2.1 Het definitieve aantal gasten dient u uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van uw
evenement aan NN door te geven.
2.2 Graag ontvangen wij tevens uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van uw evenement uw
wensen rondom eventuele technische ondersteuning en/of audiovisuele middelen.
2.3 Het is niet toegestaan om meer dan 5% af te wijken van de eerder afgesproken
bezoekersaantallen;
2.4 Wanneer er sprake is van extra kosten door het wijzigingen van de bezoekersaantallen
worden hiervoor mogelijk extra kosten in rekening gebracht door NN.

Artikel 3 Annulering
3.1 Bij annulering van meer dan 6 maanden voor het beoogde tijdstip van het evenement bent
u gehouden 0% van de reserveringswaarde aan NN te betalen.
3.2 Bij annulering van meer dan 3 maanden voor het beoogde tijdstip van het evenement
bent u gehouden 10% van de reserveringswaarde aan NN te betalen.
3.3 Bij annulering van meer dan 2 maanden voor het beoogde tijdstip van het evenement
bent u gehouden 15% van de reserveringswaarde aan NN te betalen.
3.4 Bij annulering van meer dan 1 maand voor het beoogde tijdstip van het evenement bent u
gehouden 35% van de reserveringswaarde aan NN te betalen.
3.5 Bij annulering van meer dan 14 dagen voor het beoogde tijdstip van het evenement bent u
gehouden 60% van de reserveringswaarde aan NN te betalen.
3.6 Bij annulering van meer dan 7 dagen voor het beoogde tijdstip van het evenement bent u
gehouden 85% van de reserveringswaarde aan NN te betalen.
3.7 Bij annulering van 7 dagen of minder voor het beoogde tijdstip van het evenement bent u
gehouden 100% van de reserveringswaarde aan NN te betalen.

Artikel 4 Schade - aansprakelijkheid
4.1 NN is niet verantwoordelijk voor het meubilair, de decoratie en/of de audiovisuele middelen
die u zelf meeneemt. U vrijwaart NN dan ook voor enige aansprakelijkheid dienaangaande
jegens derden, waaronder tevens, maar niet uitsluitend, worden begrepen de bezoekers van
het evenement en de verhuurders van het meegenomen meubilair, de decoratie en/of de
audiovisuele middelen.
4.2 U bent volledig aansprakelijk voor de schade die tijdens het evenement ontstaat aan de
eigendommen van NN en de door NN ingehuurde materialen.

Artikel 5 Slotbepaling
5.1 Wijziging van deze algemene voorwaarden zijn voorbehouden.
5.2 Wijziging van de algemene voorwaarden geschiedt door de directeur van Nieuwe
Nobelaer of een door hem/haar aangestelde verantwoordelijke.
5.3 Ingeval van ingrijpende wijziging van de voorwaarden wordt een aankondiging hierover
tenminste één maand voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging op een duidelijke
plaats in de bibliotheek bekendgemaakt.

5.4 Tot de voorwaarden worden gewijzigd, blijven deze voorwaarden geldig, tenzij wettelijke
maatregelen één of meerdere artikelen ongeldig maken.
5.5 Voor enkele producten of diensten zijn aanvullende algemene voorwaarden van
toepassing. Zie www.nieuwenobelaer.nl voor alle aanvullende voorwaarden of neem contact
op met NN.
5.6 Voor de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet of in onvoldoende mate
voorzien, beslist de directie van NN.
5.7 Op deze algemene voorwaarden, alsmede eventueel daaruit voortvloeiden geschillen, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen inzake deze algemene
voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van
de Rechtbank Zeeland – West - Brabant, locatie Breda.

