Informatie over het Auditorium en de foyer in het BioPartner 1 gebouw, J.H. Oortweg 21.
Het auditorium en de foyer zijn te reserveren via servicedesk@biopartnerleiden.nl en voor huurders via de
huurders login van de BioPartner website. Voor externe partijen is de huur van het auditorium en de foyer
€400 per dagdeel.
Audio apparatuur
In het auditorium is audio apparatuur aanwezig, een beamer en een scherm. Presentaties graag op een USB
stick aanleveren, er kunnen geen laptops op de apparatuur worden aangesloten. De apparatuur wordt bediend
door een medewerker van BioPartner.
Stoelen
In het auditorium staan 60 theaterstoelen, er kunnen nog eens 15 losse stoelen bij worden geplaatst. Op
speciaal verzoek kan de wand tussen het auditorium en de foyer worden opgevouwen, er ontstaat dan een
grote ruimte voor 150 personen. BioPartner heeft 35 extra stoelen, de overige 55 stoelen moet men zelf
huren. In de grote ruimte is ook een geïntegreerde beamer met scherm aanwezig.
Eten en drinken
In het auditorium mag niet gegeten of gedronken worden, wel in de foyer. Na afloop a.u.b. alles opruimen, de
tafels schoonmaken en weer terugzetten zoals ze stonden. Eventuele afwas in de afwasmachine zetten en de
vuilniszak in de perscontainer buiten deponeren. Nieuwe vuilniszakken liggen in het keukenkastje. (indien de
foyer niet is opgeruimd, worden hiervoor schoonmaakkosten in rekening gebracht).
Via servicedesk@biopartnerleiden.nl kunt u koffie en theekannen bestellen a € 10 per stuk. Voor verdere
catering, kunt u gebruik maken van externe partijen, tot nu toe hebben we samen gewerkt met de volgende
externe catering bedrijven:

-

Dames Dietz 071 75 02 783, www.damesdietz.nl

-

DZB Party catering B.V. tel 071 581 8507, www.dzbpartycatering.nl

-

Your Choice Catering en Events tel. 0800 - 48 90 489 b.g.g. 06-23827496 info@yourchoicecatering.nl

-

Het Beleg van Leyden tel 071 5141616 www.hetbelegvanleyden.nl

-

Drs. A belegde broodjes & catering 071-5128523 www.drs-a.nl email:info@drs-a.nl

-

Hoogeboom partyservice tel 071 523 18 93 of 06 281 124 30 www.hogeboompartyservice.nl,
info@hoogeboompartyservice.nl

Catering eigendommen die pas de volgende dag opgehaald worden, mogen in de garderobe gezet
worden. De foyer moet de volgende dag weer door andere bedrijven gebruikt kunnen worden. Het is niet
toegestaan om te frituren in de foyer of elders in het gebouw. A.u.b. deze instructies doorgeven aan het
catering bedrijf dat door u wordt ingehuurd.

