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€     160,00  per 4 uur  als repetitieruimte  schoonmaak 
€       35,00  voor elk uur meer als repetitieruimte  niet als een los uur te boeken 
€     300,00  per 4 uur  vanaf bouw t/m generale  technicus, schoonmaak  
€       70,00  voor elk uur meer tijdens bouw   niet als een los uur te boeken 
€     425,00  per 3 uur  voorstelling    technicus, theater coördinator, zaalwacht,  
           bar, schoonmaak 
€     135,00  voor elk uur meer extra voorstellingen  niet als een los uur te boeken 

€     120,00  per 4 uur  als repetitieruimte   schoonmaak  
€       25,00  voor elk uur meer als repetitieruimte  niet als een los uur te boeken 
€     260,00  per 4 uur  vanaf bouw t/m generale  technicus, schoonmaak  
€       60,00  voor elk uur meer tijdens bouw   niet als een los uur te boeken  
€     395,00  per 3 uur   voorstelling   technicus, theater coördinator, zaalwacht,  

bar, schoonmaak 
€      125,00  voor elk uur meer extra voorstelling  niet als een los uur te boeken 
€      750,00 dagprijs 10-22u  van bouw t/m 1 voorstelling technicus, theater coördinator, zaalwacht, bar,  
  minus lunch/diner      en schoonmaak. 

 

€      18,50  per uur    bij regelmatig gebruik (vanaf 10x) 
€      22,50  per uur    bij incidenteel gebruik 

€     450,00  per 4 uur  gebruik keuken, coördinator, bar, schoonmaak 
€       92,50  voor elk uur meer 

 
 

€    800,00  per 4 uur  gebruik keuken,  technicus, zaalwacht, theater coördinator, bar, schoonmaak 
€     185,00  voor elk uur meer 

 
Technicus   €   35,00   Zaalwacht en/of  barpersoneel  €   20,00 p.p. 

 
 

Prijzen per dag (week prijs = 4 dagen) 
Rookmachine (klein) €   20,00 (exclusief rook)   Rookmachine (groot) €    35,00 (exclusief rook) 
Stroboscoop      €   15,00     Elektrische piano  €    25,00 
Beamer   €   50,00     Zender (per stuk)* €    40,00  
 

 
Prak 1*1              €     8,00     Prak 2*1            €    10,00 
Prak 0.5*1           €     8,00     Prak driehoek   €    10,00 
Blacklight             €     7,50     Voordoek           €  100,00 
Balletvloer  eruit halen € 100,00 
 
 *Wanneer er zenders bij ons worden gehuurd, moet er tijdens de voorstelling een (geluids)technicus aanwezig zijn om de 
zenders aan te brengen en te bedienen, deze geluidstechnicus wordt dan apart ingehuurd via ons. 
 
Als gehuurde apparatuur tijdens de huurperiode kapot door toedoen van de huurder dan zijn de kosten voor reparatie of 
vervanging voor deze huurder (sluit hiervoor zo nodig een verzekering af).  Alle ruimtes worden achtergelaten zoals deze 
gehuurd zijn.  


