
 
Huurprijzen – 2020 / 2021 

 
 

Voor een offerte of vragen neemt u contact op met: 
info@theaterroden.nl 

 
 
INFORMATIE 
Een theaterjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli van het opvolgende jaar.  
De tarieven geldend per dagdeel, kennen een maximum van 6 uur, en zijn als volgt opgebouwd:  
Ochtend :   7.00 – 12.00 uur, 
Middag  : 12.00 – 18.00 uur, 
Avond  : 18.00 – 00.00 uur.  
 
Overleg en aangepaste afspraken m.b.t. tijden is altijd mogelijk. 
 
ALGEMEEN TARIEF  

aantal item standaard prijs ex 
BTW

standaard prijs incl 
21% BTW

Theaterzaal incl 4 uur techniek, per dagdeel; ochtend, 

middag, avond

€ 365,00 € 441,65

Theaterzaal incl 6 uur techniek, per twee aaneengesloten 

dagdelen; bijv. ochtend + middag

€ 475,00 € 574,75

De Heerenkamer (in overleg met La Comida) € 85,00 € 102,85

Verplaatsen tribune naar toneel € 165,00 € 199,65

Inrichtings- en ombouwkosten € 155,00 € 187,55

Extra techniekuren, per uur € 38,00 € 45,98

Assistent techniek, per uur € 26,50 € 32,07

Schoonmaak, per uur € 32,50 € 39,33

Zaal- en/of publieksbegeleiding, per uur € 30,00 € 36,30

Grote licht- en geluidsset € 142,50 € 172,43

Beamer, scherm & katheder € 127,50 € 154,28

Kleine geluidsset (zanginstallatie); zonder techniekuren € 65,00 € 78,65

Piano, inclusief stemkosten € 105,00 € 127,05

Draadloze microfoon of headset, per stuk p.d. € 49,00 € 59,29

Beamer & groot scherm € 99,00 € 119,79

Podiumdelen geplaatst (2x1 m.), per deel € 12,50 € 15,13

Vergaderarrangement:  Theaterzaal voor één dagdeel + grote 

geluidsset (inclusief 4 uren techniek) + beamer + scherm + 

katheder

€ 395,00 € 477,95

Ticketservice; kaartverkoop via onze site en kassasysteem 

(per kaart)

€ 1,00 € 1,21

Overig

Ruimte

Personeelskosten; uren altijd op basis van nacalculatie

Technische middelen

Tribune (tribune staat standaard uitgeschoven in de zaal)
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CULTUREEL TARIEF* 
* Het cultureel tarief wordt berekend voor vrijwilligersorganisaties en gesubsidieerde organisaties.  

aantal item standaard prijs ex 
BTW

standaard prijs incl 
21% BTW

Theaterzaal incl 4 uur techniek, per dagdeel; ochtend, 

middag, avond

€ 232,50 € 281,33

Theaterzaal incl 6 uur techniek, per twee aaneengesloten 

dagdelen; bijv. ochtend + middag

€ 309,00 € 373,89

De Heerenkamer (in overleg met La Comida) € 72,50 € 87,73

Verplaatsen tribune naar toneel € 115,00 € 139,15

Inrichtings- en ombouwkosten € 99,00 € 119,79

Extra techniekuren, per uur € 38,00 € 45,98

Assistent techniek, per uur € 26,50 € 32,07

Schoonmaak, per uur € 32,50 € 39,33

Zaal- en/of publieksbegeleiding, per uur € 30,00 € 36,30

Grote licht- en geluidsset € 85,00 € 102,85

Beamer, scherm & katheder € 119,00 € 143,99

Kleine geluidsset (zanginstallatie); zonder techniekuren € 55,00 € 66,55

Piano, inclusief stemkosten € 99,00 € 119,79

Draadloze microfoon of headset, per stuk p.d. € 49,00 € 59,29

Beamer & groot scherm € 92,50 € 111,93

Podiumdelen geplaatst (2x1 m.), per deel € 10,00 € 12,10

Vergaderarrangement:  Theaterzaal voor één dagdeel + grote 

geluidsset (inclusief 4 uren techniek) + beamer + scherm + 

katheder

€ 339,00 € 410,19

Ticketservice; kaartverkoop via onze site en kassasysteem 

(per kaart)

€ 1,00 € 1,21

Tribune (tribune staat standaard uitgeschoven in de zaal)

Personeelskosten; uren altijd op basis van nacalculatie

Technische middelen

Overig

Ruimte

 
 
HORECA 
De horeca is niet in onze eigen handen, maar wordt verzorgd door Huisrestaurant La Comida  
(www.lacomida.nl / info@lacomida.nl ).  
Zij zijn onze vaste cateraar met een eigen restaurant en keuken in ons pand.  
Wij kunnen voor u het contact met hen onderhouden, mits de vragen niet te specifiek worden. 
 
Enkele algemene tarieven, geldend per persoon en ter indicatie: 
Koffie/thee   € 2,10 
Fris/sap/bier   € 2,60 
Wijn    € 3,50 
Koek/cake   € 1,25 
Bittergarnituur/hapjes € 2,50 
Kan koffie/thee (6 p)  € 8,50 > alleen geschikt als catering in de kleedkamers! 
 
 

 

http://www.lacomida.nl/
mailto:info@lacomida.nl

