
Huis van Puck 
Huurtarieven seizoen 2022-2023
Huur theaterzaal   (ruimte 0.05) (zie voor meer informatie en voorwaarden zie onze website)

Pakket 1: Geschikt als repetitieruimtekaal (geen publiek): met mobiele geluidsset;  per uur: € 21,00
Pakket 2* Geschikt voor presentaties met lichttotaaltje / met mobiele geluidsset: per uur € 30,00
Pakket 3* Geschikt voor presentaties/voordrachten met lichttotaaltje / spraakversterking / + technicus:  per dag: € 285,00
Pakket 4* Geschikt voor volledige voorstellingen (met alle aanwezig technische installaties) : per dag: € 385,00

Prijzen grote repetitiezalen/oefenruimten (15*7m)   (ruimte 0.11, 1.02,  1.03, 1.10, 1.11)
Basishuurprijs LOSSE VERHUUR is  per uur : € 21,00
Huurprijs heel seizoen  per uur  (korting € 2,- per uur)*   betaling van vast bedrag per maand € 19,00

Prijzen kleine repetitieruimte / vergaderzaal  (ruimte 0.06  /  5 x 7 m)  
Basishuurprijs LOSSE VERHUUR  per uur : € 14,00
Huurprijs heel seizoen (korting € 1,50 ,-  per uur)* betaling van vast bedrag per maand € 12,50

Prijzen  (pop)muziek oefenruimte (ruimte 0.08 /  5x7m)
Basis huurprijs LOSSE VERHUUR is  per uur: € 14,00
Huurprijs heel seizoen (korting € 1,50 ,-  per uur)* betaling van vast bedrag per maand € 12,50

Huur muziekruimte voor lessen  /  kleine groepen (ruimte 1.12  /   6*7m)
Basis huurprijs LOSSE VERHUUR per uur is: € 14,00
Huurprijs heel seizoen  (korting € 1.50   per uur)*  € 12,50

Prijzen kleine repetitieruimte   35m2 (ruimte 1.09 /  6*6 m)
Basishuurprijs LOSSE VERHUUR is: € 14,00
Huurprijs heel seizoen  (korting € 1,50 - per uur)*  betaling van vast bedrag per maand € 12,50

Huur Pucks theatercafe* (7*15m) (niet voor feesten en partijen/ info op website)
Huur voor niet commerciele instellingen met een culturele activiteit: per uur: € 32,50
Mogelijk om er bij te huren; licht, geluid, beamer, technicus  (zie toelichting )

Toelichting bij berekening huurtarieven 
De repetitieruimtes 0.08, 0.06, 0.11, 1.02, 1.03, 1.09, 1.10,1.11, 1.12 zijn online te reserveren via de website
Seizoen loopt van eind augustus tot half juli (afhankelijk van schoolvakanties)
De repetitieruimtes zijn gemiddeld 44 weken per jaar toegankelijk.
Huis van Puck is gesloten in de zomervakantie (5 weken), kerstvakantie (2 weken), koningsdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren
Huurders die heel seizoen huren betalen een vast bedrag per maand gedurende 1 seizoen
Huur over langere periodes wordt geincasseerd per automatische incasso

Inrichting grote repetitieruimten (1.02, 1.03, 1.10, 1.11, 0.11):
Geluidinstallatie,spiegelwand, piano, balletvloer, tafels en stoelen   

Pop-oefenruimte (0.08):
Complete backline (incl. drumstel excl. bekkens) - De ruimte is acoustisch aangepast

Kleine repetitieruimten (0.06, 1.09 en 1.12):
Inclusief piano en geluidinstallatie



Theaterzaal (zie voor meer informatie website):
Volledig ingericht zaal met licht- en geluidsinstallatie  
75 stoelen: technische ondersteuning afhankelijk van ingekochte pakket*  Zie voor meer informatie:
https://huisvanpuck.nl/wp-content/uploads/Tarieven-Theaterzaal-seizoen-2022-2023-.pdf

Pucks theatercafe 
Alleen te huur voor culturele activiteiten, workshops, maatschappelijke bijeenkomsten e.d. Dus niet voor feesten en partijen!
Capaciteit max. 75 personen 
Het café beschikt over een podium en een eenvoudige licht- en geluidinstallatie (apart bij te huren)
- huur licht en geluidsinstallatie per activiteit:   40,-
- huur licht en geluidsinstallatie per activiteit met technicus:   90,-
- huur beamer:15,- 
Huis van Puck verzorgt de verkoop van consumpties 
Catering is mogelijk in overleg

Meer informatie over de huur van ruimte is te vinden op de website
Vragen: mail:  info@huisvanpuck.nl 

https://huisvanpuck.nl/wp-content/uploads/Tarieven-Theaterzaal-seizoen-2022-2023-.pdf

