
Tarieven verhuur ruimten/ apparatuur per 1 januari 2014

Tarieven zijn inclusief BTW.
Huur per dagdeel (3 aaneengesloten uren) kan ook

RABOZAAL (230 m2) € 40,- p. uur
€ 100,- p. dagdeel

Inclusief gebruik van  vleugel en geluidsapparatuur met 1 microfoon

SIMAC STUDIO (101), 55m2 € 25,00 p. uur
€ 55,00 p. dagdeel

 Gebruik touchscreen € 25,00 p. keer
(56 inch beelddiagonaal, zelf laptop e.d. meenemen)

ASML- STUDIO (110) 45m2 € 35,00 p. uur
€ 80,00 p. dagdeel

Incl. gebruik zanginstallatie en 2 microfoons, gitaarversterker, basgitaarversterker, drumstel
Extra: keyboard, versterker, microfoon, € 3,00 p. item per keer

LOKAAL 210 (45 m2) € 25,00 p. uur
€ 55,00 p. dagdeel

POPOEFENRUIMTE (013) 20m2 € 10,00 p.uur
inclusief gebruik zanginstallatie (2 microfoons), € 60,00 p. mnd, vaste avond (3 uur)
leadversterker, basgitaarversterker, drumstel zonder € 20,00 incidenteel, p. avond
bekkens € 40,00 p. maand, vaste middag

€ 15,00 incidenteel, p. middag
Extra: microfoon/ keyboard of andere apparatuur € 3,00 p. item per keer

STUDEERKAMER € 5,00 p. uur
€ 10,00 p. dagdeel

apparatuur/instrumenten
beamer/touchscreen € 25,00 p. keer
Lichtapparatuur € 100,00 p.keer
       (2 statieven met 4 parren en 4 spots en mengpaneel)
Draadloze microfoon/ headset € 30,00 p.keer
Extra microfoon € 5,00 p. stuk per keer
Drumstel € 15,00 p.keer
Pauk € 10,00 p. stuk per keer (intern)
Pauk* € 25,00 p. stuk per keer (extern)
extra kleine instrumenten (bongo's, trommels e.d) € 5,00 p. stuk per keer
extra grote insturmenten (marimba, buisklokkenspel e.d. € 15,00 p. stuk per keer
podiumset (11 delen, 22 m2) € 50,00 p.keer (intern)
podiumset* € 100,00 p. keer (extern)

Tarieven drank
Koffie/thee/frisdrank € 1,00 p. consumptie
Bier/wijn € 2,00 p. consumptie
Kan koffie/thee € 10,00 p. kan (16 koppen)

*zelf zorgdragen voor transport en WA verzekering

Indien de verhuring buiten de normale openingstijden is (in het weekend) worden de kosten voor een 
conciërge á € 35,-- per uur in rekening gebracht
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