
Informatiefolder PSOR Café
Updated: December 2018

Boekingen via psor-citg@tudelft.nl

Openingstijden

Ma, di, wo en vr:
08:00 - 22:00 uur

Do:
Wekelijkse donderdagmiddagborrel van 
16:30 - 20:30 uur. Huurbaar van 08:00 - 
14:00 uur.

Za: 
10:00 - 17:00 uur

Faciliteiten bij het afhuren van 
het café

- Terras
- Beamer + scherm met speakers
 Aangesloten op een computer met 
 internetverbinding.  Aansluiting voor 
 externe laptop (HDMI) 
- Microfoon
- Muziekcomputer met Spotify 
  (eigen muziek mogelijk via USB of internet)

Barbecue

Er kan gebarbecued worden onder het 
overdekte gedeelte buiten bij PSOR Café. 
Dit kan bijvoorbeeld in combinatie met een 
borrel.

LET OP: Bij (alleen) het kosteloos afhuren 
van de buitenplaats zitten geen barbecuema-
terialen inbegrepen. Deze dienen op eigen 
gelegenheid gehuurd te worden.

Gaat u barbecueën, danwel los of bij uw 
bestaande activiteit? Stuur dan, voor het 
afschrijven van de overkapping en een brand-
blusser, een e-mail naar psor-citg@tudelft.nl.

Kosten

- Tappers  € 25,00 per barman per uur
   (1 barman per 40 personen,   
   exclusief voor- en nawerk)
- Zaalhuur  € 50,00
   (gratis voor CiTG)
- Drank   € 1,25 per consumptie**
   (Bier/fris/wijn)
- Nootjesmix  € 20*
- Bittergarnituur/  Prijs op aanvraag
  Luxe hapjes

Na afl oop van uw activiteit worden de kosten verhaald 
middels een factuur.

* Prijzen per portie.
** Prijs voor personen van TU Delft, daarbuiten wordt het 
€1,35 per consumptie
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Volg ons!
www.facebook.com/psorcafe

Huisregels

1.  Volg aanwijzingen van het personeel op.
2.    Controle van legitimatie mogelijk.
3.    Geen wapens of drugs.
4.    Roken alléén toegestaan op terras.
5.    Geen ongewenste intimiteiten.
6.    Geen agressie of racisme.
7.    Geen hinderlijk gedrag.
8.    Geen eigen consumpties.
9.    Glaswerk moet binnen of op terras blijven.
10.  Geen overlast voor de omringende zalen.

Speciaal voor de donderdagmiddagborrel

1. Wij werken met een muntensysteem, alleen met PIN.
2. Contant betalen is niet mogelijk.
3. Geen eigen activiteit, presentatie of aankondiging mogelijk.

Wilt u, bijvoorbeeld als groepering of afdeling, op de donderdagmid-
dagborrel munten bestellen? Stuur dan een e-mail naar psor-citg@
tudelft.nl. De munten worden dan verhaald middels een factuur en 
liggen voor u klaar op de desbetreffende donderdagmiddagborrel.

LET OP: Op de dondermiddagborrel is in PSOR Café geen eigen 
catering mogelijk. U kunt hiervoor wel ruimte 0.96 afhuren via het 
servicepunt.

Verrijdbare bar

PSOR Café beschikt over twee huurbare verrijdbare 
barren. Deze kunt u afhuren voor €50,- per 4 uur. 
Dit is inclusief schoonmaak en gebruik gasfl es en 
exclusief eventueel gebruik van een tapper (€25,- 
per uur).

Voor CiTG is het huren van de verrijdbare barren 
gratis, met optie tot schoonmaak (€20,-) en gebruik 
gasfl es (€5,-). Wanneer u gebruik maakt van een tap-
per vallen de schoonmaakkosten en het gebruik van 
de gasfl es binnen de kosten van de tapper (€25,- 
per uur).
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