
 
 

KNIR tarieven gastenkamers  
Met ingang van 1 januari 2023 tot 31 december 2023 
 

Preambule 

Het KNIR heeft verschillende mogelijkheden voor groepen of individuen om als betaalde 
gast op het KNIR te verblijven. Onze accommodaties bieden basic comfort en faciliteiten in 
een imposante villa op een prachtige locatie. De tarieven die wij hanteren, zijn hiermee in 
overeenstemming. Medewerkers en studenten van onze partneruniversiteiten (NWIB 
gelieerd) hebben recht op een gereduceerd tarief.  Een beknopte beschrijving van de 
verschillende kamers en verblijven, evenals de tarievenlijst en precieze voorwaarden voor 
verblijf vindt u hieronder.   

Indeling logiesfaciliteiten KNIR gebouw  

Tweede verdieping 

Het gastenverblijf op de tweede verdieping (de gastenverdieping) bestaat uit 10 kamers, een volledig 
ingerichte keuken, een zitkamer met een groot dakterras en een waslokaal voorzien van een wasmachine en 
een droger. De kamers op de gastenverdieping hebben bijna allemaal 2 1-persoonsbedden, maar zijn in 
principe bestemd voor gebruik door één persoon; slechts bij gelijktijdige aanvraag voor hetzelfde onderzoek 
kunnen de kamers door 2 personen bezet worden. Twee kamers beschikken over een eigen badkamer (de 
nummers 3 en 6), voor de overige 8 kamers zijn gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen beschikbaar (4 
toiletten en 4 douches). Handdoeken en beddengoed zijn aanwezig en worden regelmatig gewisseld.  

Alma Tademakamer 1: 1 tot 2 personen, gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen 

Berlagekamer 2:  1 tot 2 personen, gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen 

Lingelbachkamer 3: 1 tot 2 personen, en-suite badkamer 

Posthumuskamer 4: 1 tot 2 personen, gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen 

Voogdkamer 5:  1 tot 2 personen, gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen 

Goltziuskamer 6: 1 tot 2 personen, en-suite badkamer 

Van Wittelkamer 7: 1 tot 2 personen, gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen 

Bentveughelkamer 8: 1 tot 2 personen, gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen 

Heemskerckkamer 9: 1 tot 2 personen, gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen 

Swaneveltkamer 10: 1 persoon, gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen 



 
 
 

Eerste verdieping 

Het Couperus appartement op de eerste verdieping beschikt over een woonkamer, een eetkamer, een volledig 
ingerichte keuken, een slaapkamer (lits-jumeaux), een badkamer met toilet. Het appartement is volledig 
gemeubileerd en beschikt over een semi-privé toegang op de eerste verdieping. Beddengoed, handdoeken en 
overig gebruikelijk linnengoed is in voldoende mate aanwezig en wordt regelmatig gewisseld.  Het Couperus 
appartement is in het bijzonder bestemd voor KNIR-visiting professors, artist-in-residence, senior 
onderzoekers en docenten die voor een langere periode op het KNIR verblijven.  

Souterrain 

Het souterrain is bij uitstek geschikt voor de huisvesting van cursusgroepen en hun begeleiders. Het mini-
appartement in het souterrain wordt ook regelmatig gebruikt voor de huisvesting van senior onderzoekers. 
Het souterrain heeft 4 groepskamers die gebruik maken van gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen. 
Een meerpersoonskamer beschikt over een eigen badkamer. Gasten in de meerpersoonskamers hebben een 
grote gemeenschappelijke keuken en een ruime woonkamer tot hun beschikking.  
In het souterrain bevindt zich ook een mini-appartement met eigen keuken, badkamer en 2 slaapkamers met 
elk 2 bedden.  
Voor alle kamers geldt dat handdoeken en beddengoed aanwezig zijn en regelmatig worden gewisseld.  
 
Kamers 11 & 12: Mini-appartement (1 tot 4 personen) - Beschikt over autonome woonkeuken en over 
separate badkamer en toilet – Te reserveren voor minimaal 1 en maximaal 4 personen – De twee 
slaapkamers hebben elk 2 eenpersoonsbedden, Kamer 11 - 1 tot 2 personen Kamer 12 - 1 tot 2 personen.  

Kamer 14: (1 tot 3 personen) - Beschikt over een en-suite badkamer met twee douches - Maakt gebruik van 
gemeenschappelijke woonkamer en keuken  

Kamer 15 t/m 18: (4 tot 14 personen) - Beschikt over diverse separate sanitaire voorzieningen - Maakt 
gebruik van gemeenschappelijke woonkamer en keuken  

Kamer 15:  1 tot 2 personen, gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen  

Kamer 16:  1 tot 4 personen, gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen  

Kamer 17:  1 tot 4 personen, gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen  

Kamer 18:  1 tot 4 personen, gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen 

  



 
 
Voorwaarden 

- In aanmerking voor tarief A, een gereduceerd tarief, komen studenten en stafleden van de KNIR 
partneruniversiteiten Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, 
Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam. Bij reservering 
dienen studenten een bewijs van inschrijving te overleggen.  

- Voor alle overige gebruikers geldt tarief B. 
- * Bij langdurig betaald verblijf in de beide mini-appartementen wordt korting verleend aan gasten die 

voor gereduceerd tarief op het KNIR verblijven: bij verblijf langer dan 7 nachten 20% over de totale 
kosten; bij verblijf langer dan één maand 40% over de totale kosten- 

- KNIR-bursalen die verblijven in een van de gastenkamers op de tweede verdieping en die minimaal 6 
weken op het Instituut verblijven, mogen tegen betaling een gast ontvangen voor maximaal 1 week (= 7 
overnachtingen). Verzoeken dienen minimaal 1 week voor aankomst van de gast bij info@knir.it te 
worden ingediend.  

- Toewijzing van kamers gebeurt op basis van beschikbaarheid en na toestemming van de KNIR directie. 
- Reserveringen omvatten minimaal betaalde 3 overnachtingen (ook voor gasten die minder dan 3 nachten 

op het KNIR verblijven). 
- Kosten voor logies dienen voorafgaand aan het verblijf te zijn voldaan. 
- Reserveringen kunnen tot 15 dagen voorafgaand aan het verblijf worden gewijzigd / geannuleerd. Buiten 

deze termijn zijn wij genoodzaakt het verschuldigde bedrag in rekening te brengen.  
- Aankomst en vertrek: aankomst uitsluitend op werkdagen tijdens kantooruren (9-18 u.). Na 18 u. is de 

receptie gesloten. Kamers zijn beschikbaar vanaf 14 u. Bij vertrek dienen gasten de kamers uiterlijk om 
10 u. te verlaten. 



 
 
Tarieven 

TARIEVENLIJST 
Accommodatie Bezetting Tarief A 

Studenten/staf  
NWIB-universiteiten en 
andere 
samenwerkingspartners 

Tarief B 
 
Overigen 

Tweede verdieping    

Kamer met gebruik 
gemeenschappelijke 
sanitaire voorzieningen 
>> kamer 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 
en 10  
 

   
Hoofdbewoner 32.50 euro p.p.p.n. 65 euro p.p.p.n. 
Gasten van hoofdbewoner 22 euro p.p.p.n. 25 euro p.p.p.n. 

Kamer met en-suite 
badkamer 
>> kamers 3 en 6 
 

   
Hoofdbewoner 42.50 euro p.p.p.n. 70 euro p.p.p.n. 
Gasten van hoofdbewoner 25 euro p.p.p.n. 30 euro p.p.p.n. 

Eerste verdieping    

Couperus appartement * 
 

   

Gebruik door 1 persoon 75 euro p.n. 110 euro p.n. 
Gebruik door 2 personen 100 euro p.n. 160 euro p.n. 
Logé's 20 euro p.n.  25 euro p.n. 

Souterrain    

Kamer met gebruik 
gemeenschappelijke 
sanitaire voorzieningen 
>> kamers 15, 16, 17 en 18 

   

Hoofdbewoner 27.50 euro p.p.p.n. 55 euro p.p.p.n. 
Gasten van hoofdbewoner 20 euro p.p.p.n.  25 euro pppn 

Kamer met en-suite 
badkamer 
>> kamer 14 
 

   
Hoofdbewoner 37.50 euro p.p.p.n. 70 euro p.p.p.n. 
Gasten van hoofdbewoner 22 euro p.p.p.n. 25 euro p.p.p.n. 

Appartement souterrain* 
>> kamer 11 en 12 

   

Gebruik door 1 persoon van 
gehele appartement 

75 euro p.n. 110 euro p.n. 

Gebruik door 2 personen, elk 
één kamer 

100 euro p.n. 160 euro p.n  

Logé's, maximaal 1 per kamer 22 euro p.n.  25 euro p.n. 
    

 


	- KNIR-bursalen die verblijven in een van de gastenkamers op de tweede verdieping en die minimaal 6 weken op het Instituut verblijven, mogen tegen betaling een gast ontvangen voor maximaal 1 week (= 7 overnachtingen). Verzoeken dienen minimaal 1 week ...

