
 

 

 

 

 

Tarievenoverzicht Wennekerpand 2022 
Deze tarieven zijn geldig van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. 

 

        

Ter beschikking stellen: 
Basis tarief     

Excl. BTW Inclusief BTW   
  

 

   

Theaterzaal (204 zitplaatsen) 
 

   

Per dagdeel € 432,00 € 522,72   

Alleen beschikbaar met technicus, prijs per dag € 274,00 € 331,54   
  

 

   

Filmzaal (59 zitplaatsen) 
 

   

Per dagdeel  € 274,00 € 331,54   

Filmoperator, prijs per dag  € 53,00 € 64,13   
  

 

   

Grand Café  
 

   

Niet exclusief voor u en uw gasten, per dagdeel € 274,00 € 331,54   

Exclusief voor u en uw gasten, per dagdeel  € 364,00 € 440,44   

Inclusief 1 horecamedewerker t/m 50 personen  
 

   
  

 

   

Vide (circa 20 personen) per uur € 34,00 € 41,14   
   

   
   

   

Horeca en catering rond een activiteit  in overleg     

        

 

• Een dagdeel = 4 uur, inclusief opbouwen en afbreken; 

• De huur theaterzaal is inclusief gratis gebruik van het grand café  

van 45 minuten voor tot 45 minuten na het evenement en inclusief 1 

horecamedewerker (t/m 50 gasten); 

• Genoemde tarieven zijn exclusief btw. 

  



 

 

 

 

 

 

 

    

Gespecificeerde extra tarieven Wennekerpand 2022   

alle prijzen zijn per activiteit, per dag - tenzij anders aangegeven    

   Excl. BTW Incl. BTW 

Extra uitlooptijd grand café vanaf 3 kwartier na zaalactiviteit, per uur € 158,00 € 191,18 

     

Uurtarief per persoon, per activiteit    

Theatertechniek € 48,00 € 58,08 

Publiciteit € 39,00 € 47,19 

Medewerkers bespreekbureau/kassa € 39,00 € 47,19 

1e medewerker horeca € 38,00 € 45,98 

Horecapersoneel (minimale inzet per persoon is 3 uur) € 29,00 € 35,09 

Schoonmaak  € 29,00 € 35,09 

     

Prijzen per persoon, per activiteit en per dag    

Uw lichtplan door ons op haalbaarheid getoetst gratis   

Uniek lichtontwerp op maat € 317,00 € 383,57 

Kijkdag voor lichtontwerp € 279,00 € 337,59 

Reiskosten, per kilometer € 0,19 € 0,23 

Maaltijddeclaratie technici (overeenkomstig CAO) € 33,00 € 39,93 

(bij 1 uur dinerpauze)    

     

Overige diensten op offertebasis    

     

Materialen per stuk, per activiteit en per dag    

Beamer en scherm  € 114,00 € 137,94 

(u zorgt zelf voor een laptop met VGA aansluiting en bediening)   

Geluidsset klein (grand café) € 160,00 € 193,60 

Geluidsset groot (grand café) € 510,00 € 617,10 

Katheder € 48,00 € 58,08 

Flipover € 14,00 € 16,94 

Zendermicrofoon (headset of handheld) € 98,00 € 118,58 

Huur gestemde piano € 216,00 € 261,36 

Podiumdeel (2 bij 1) € 31,00 € 37,51 

Catchbox € 150,00 € 181,50 

Meekijkmonitor op toneel € 220,00 € 266,20 

Rookmachine € 33,00 € 39,93 

Hazer € 39,00 € 47,19 

Huur pipe & drape, prijs per m’ € 12,00 € 14,52 

     

Overige materialen en apparatuur op offertebasis    

     

Horeca    

Drank op offertebasis    

Food op offertebasis    

Onbeperkt koffie en thee artiestenfoyer € 30,00 € 32,70 

     

Diversen    

Bemiddeling artiesten (omzetpercentage) 15%   

      

 


