
Antje Drijver Paviljoen

•	 De achterruimte biedt plaats aan ongeveer 25 mensen (zitten) en meer mensen 

(staand).

•	 De voorruimte van het Paviljoen is alleen beschikbaar als het Paviljoen is  

gesloten voor overige parkbezoekers.

•	 Het terras mag worden gebruikt, maar is tevens toegankelijk voor de overige 

park- en Paviljoenbezoekers.

•	 Op	verzoek	is	er	een	vrijwilliger	die	de	koffie	en	thee	verzorgt.

•	 Consumpties serveren wij tegen de bekende ‘zachte prijsjes’.

•	 Eigen consumpties meenemen, mag ook.

•	 Vrijwilligers van het Antje Drijver Paviljoen zorgen voor de normale schoonmaak 

van de ruimte en de wc’s. De huurders ruimen hun eigen spullen op, tenzij  

anders wordt overeengekomen.

•	 Extra voorzieningen en schoonmaak of consumpties buiten het  

standaardassortiment, kunnen in overleg worden geleverd.

•	 Het Antje Drijver Paviljoen is rolstoeltoegankelijk.

•	 In	het	Antje	Drijver	Paviljoen	is	een	automatische	externe	defibrillator	(AED)	 

aanwezig.

•	 En ook al kunnen wij een glaasje van het een of ander op zijn tijd waarderen, 

toch mag er in het Paviljoen geen alcohol worden gedronken. Het paviljoen is 

niet geschikt voor feesten met versterkte muziek in de avonduren.

 

Verhuurmogelijkheden
wat heeft het paviljoen te bieden?  

prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden
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Antje Drijver Paviljoen

Ochtend van 09.00 -13.00 uur    € 60,--

Middag van 13.00 -17.00 uur     € 60,--

Tent (4x8) per stuk, opgezet en afgebroken  € 75,--

Elk uur langer dan het dagdeel    € 15,--

Prijslijst verhuur
particulieren  

bedrijven  
Ochtend van 09.00 -13.00 uur    € 150,-- 

Middag van 13.00 -17.00 uur      € 150,--

Tent (4x8) per stuk, opgezet en afgebroken   €   75,--

Elk uur langer dan het dagdeel     €   20,--

prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden

Julianaparklaan	1000	(in	het	Julianapark)	•	Zuilen	•	Utrecht	•	www.zuilenenvecht.nl

extra  
•	 Op	verzoek	is	er	een	vrijwilliger	die	de	koffie	en	thee	verzorgt.

•	 Consumpties serveren wij tegen de bekende ‘zachte prijsjes’.

•	 Eigen consumpties meenemen, mag ook.

•	 Vrijwilligers van het Antje Drijver Paviljoen zorgen voor de normale schoonmaak 

van de ruimte en de wc’s. De huurders ruimen hun eigen spullen op, tenzij  

anders wordt overeengekomen.

•	 Extra voorzieningen en schoonmaak of consumpties buiten het  

standaardassortiment, kunnen in overleg worden geleverd.



Antje Drijver Paviljoen

•	 De ingevulde gegevens op het inschrijfformulier zijn alleen inzichtelijk voor het 

bestuur	van	de	Stichting	Zuilen	en	Vecht	en	zullen	vertrouwelijk	worden	 

behandeld. 

•	 Voorwaarde: de activiteit(en) vinden geheel op eigen risico plaats van de persoon 

of	organisatie.	De	Stichting	Zuilen	en	Vecht	of	haar	medewerkers	kunnen	op	

geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade. 

•	 Voorwaarde:	Tijdens	de	activiteit	kan	de	Stichting	Zuilen	en	Vecht	de	toiletten	

openstellen voor bezoekers van het Julianapark. 

•	 Voorwaarde: Bij sleutelverlies dient een rekening te worden betaald van €50,-.

•	 Voorwaarde: Eventuele schade die verband houdt met een activiteit dient te 

worden vergoed door de organiserende persoon of organisatie. De organiser-

ende persoon of organisatie is hiermee volledig verantwoordelijk en mogelijk 

aansprakelijk	voor	schade	aan	of	in	het	Paviljoen.	Uitgezonderd	van	deze	regel	

zijn de toiletruimten.

•	 Afmeldingen dienen tenminste zeven dagen voorafgaand aan de activiteit te 

worden gemeld. In dat geval zijn er geen kosten aan verbonden en ontvangt u 

het betaalde geld retour. Als binnen die zeven dagen wordt afgemeld worden de 

kosten gewoon in rekening gebracht plus de in overleg gemaakte overige kosten.

•	  Alcoholconsumptie is niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor versterkte muziek.

 

Voorwaarden
waar op te letten bij het huren van het paviljoen?  

De bovenstaande aandachtspunten en voorwaarden gelden voor activiteiten in en rond het Antje Drijver Paviljoen en 
het Julianapark, Utrecht Noordwest. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Julianaparklaan	1000	(in	het	Julianapark)	•	Zuilen	•	Utrecht	•	www.zuilenenvecht.nl

Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met Monique de Goeij: mdg@zuilenenvecht.nl


