
 

 
 
 
  
 
 

In Oranjepark worden activiteiten aangeboden die passen bij uw levensstijl en uw culturele interesse. 
Wij bieden u volop mogelijkheden voor een plezierige tijdsbesteding, alleen of in gezelschap van 
anderen. De lounge of het restaurant is een ideale plaats voor contacten met medebewoners. U kunt er 
deelnemen aan activiteiten, een spelletje spelen of gewoon gezellig koffiedrinken.                              
Regelmatig worden er lezingen, concerten of andere culturele evenementen georganiseerd. In deze 
flyer geven wij u een overzicht van onze extra diensten en producten, waar u gebruik van kunt maken. 
Deze staan los van ons reguliere gaanbod. U kunt een dienst of product altijd via de receptie 
aanvragen. 
 

Ons aanbod
 

Ruimteverhuur Als u een groep mensen wilt ontvangen, dan kunt u gebruik 
maken van de lounge of ons restaurant. Via de receptie is dit 
te reserveren. Wilt u ondersteuning van een van onze 
medewerkers dan is dit natuurlijk mogelijk. 

Voor personeel berekenen 
wij € 9,00 per kwartier p.p.  

Catering Wij kunnen voor kleine of grote groepen de catering voor u 
verzorgen. In overleg met onze gastvrouw kunt u uw wensen 
kenbaar maken. 

De prijzen variëren van  
€ 10,- p.p. voor een 
eenvoudige lunch met 
broodjes tot € 27,50 p.p. 
voor een high tea of 
saladebuffet. Voor luxe 
hapjes  rekenen wij € 1,45 
p.st. 

Techniek Als u een technische man nodig heeft voor klusjes in uw 
appartement, dan kunt u hiervoor onze huismeester inhuren.  
De materiaalkosten worden apart in rekening gebracht. 

De kosten per kwartier 
bedragen Є 9,00 p.p.  
 

Avondje theater, 
musical, bioscoop 

Wilt u een avondje uit? Dan kan de receptie dit voor u regelen. 
Dat kan individueel of voor een groep. De receptie kan, als u 
dat wenst, tevens vervoer organiseren.  
 

De theaterkosten en de 
eventuele kosten voor 
vervoer, worden vervolgens 
aan u doorberekend. 

Museumbezoek De receptie kan ook voor u individueel of met een groep een 
museumbezoek organiseren. En mocht u dat willen, dan 
kunnen zij tevens zorgen voor vervoer.  

De museumkosten en de 
eventuele kosten voor 
vervoer, worden vervolgens 
aan u doorberekend. 

Ondersteuning 
computergebruik 

Voor het installeren van een nieuwe computer of voor 
ondersteuning bij het gebruik, kan een deskundig medewerker 
u helpen. 

De kosten per kwartier 
bedragen Є 9,00 p.p. 
 



 

Bemiddeling/ 
advies 

De receptie heeft een adressenbestand van derden die op 
particulier gebied diensten kunnen leveren aan u als bewoner. 
Enkele voorbeelden op dit gebied zijn. 
x Administrateur/Belastingadviseur 
x Binnenhuisarchitect 
x Schilder 
x Stoffeerder 
x Verhuizer 

De bemiddeling organiseren 
wij kosteloos voor u. Wij zijn 
echter niet verantwoordelijk 
voor de geleverde diensten 
en producten. De uurtarieven 
van de specialisten dient u 
zelf rechtstreeks aan hen te 
betalen.  

 


