Royale ruimtes in veilinggebouw Duco Avis Veilingen Zutphen te huur
In het nieuwe veilinghuis van Duco Avis Veilingen aan de Noorsestraat in Zutphen, zijn prachtige en
voor verschillende doeleinden te gebruiken ruimtes te huur. Voor een dagdeel, een dag, een avond,
een week of langer. Het zijn fraaie en royale ruimtes met een industriële uitstraling, die verbonden
zijn aan het veilinghuis dat altijd open is en waar altijd wat te zien is…
Gunstig gelegen, goed bereikbaar
De locatie is goed bereikbaar en ligt direct aan de eerste rotonde aan de grens van Zutphen en ca. 8
minuten van afslag 23 aan de A1. Er is royale parkeergelegenheid (gratis).

De gele kamer is een ruimte van ca 50 m2 en uitermate geschikt voor bijv. een kleine training, een
brainstormsessie (hier word je creatief!) of een workshop. Er is een keukenblok met Aga en een
goede koffiemachine beschikbaar. Er zijn verschillende inrichtingscombinaties te maken met behulp
van de grote ruwhouten tafels. De ruimte is goed te combineren met de groene en rode kamer
(ook op de begane grond). Er zijn voldoende goede toiletten en het is bespreekbaar ook van
andere ruimtes gebruik te maken zoals bijvoorbeeld de veilingzaal ( met podium).

Eerste verdieping: 6 ruime vertrekken
Op de eerste verdieping ligt een zestal grote witte kamers. Allen met grote vensters en dus goed
daglicht. Ook daar zijn goede sanitaire voorzieningen. De grootste ruimte is ca. 40 m2. In totaal is
op de eerste verdieping ca. 230m2 beschikbaar. De ruimtes kunnen voor diverse doelen worden
gebruikt. Ze zijn bruikbaar voor break-outs voor sessies elders. Maar met name geschikt voor een
expositie van een heel oeuvre van een kunstenaar voor langere tijd - of van een
kunstenaarscollectief. Dat kan op huur- of op veilbasis. Maar natuurlijk is de bovenverdieping (of
een deel ervan) ook voor enkele dagen of dagdelen beschikbaar.

Vanuit alle ruimtes zijn er mogelijkheden voor een
onderbreking. Dat kan in de stad zijn (er is in
Zutphen veel te zien en te doen, we kunnen
informeren en adviseren), of iets eenvoudigs in het
veilinggebouw. Denk daarbij aan een simpel nog te
ontwikkelen veilspel of een creatieve sessie met
een workshop schilderen o.i.d.

Bij de ruimtes is koffie (met iets lekkers) inbegrepen en in overleg kunnen we ook zorgen voor
andere verfrissingen. Een lunch kunnen we zelf verzorgen of dit laten cateren.
Er zijn verschillende Wifi-netwerken
beschikbaar.
De prijzen hiervoor zijn altijd in overleg.
Maar ter indicatie: voor de combinatie van
geel, groen en rood (begane grond) vragen
100 euro ex. BTW per dagdeel. Voor de
totale witte ruimte (gehele eerste
verdieping) is dat 200 euro. Maar zoals
genoemd, we bespreken graag eerst de
wensen en maken er dan een leuk voorstel
voor.
Neem contact met ons op via: info@ducoavisveilingen.nl of 0575-510749
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