
CULTUURZAAL OUD GASTHUIS
PRIJZENSTRUCTUUR TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE CULTUURZAAL

ACTIVITEIT CATEGORIE A CATEGORIE B CATEGORIE C CATEGORIE D CATEGORIE E OPMERKINGEN

culturele activiteit

zonder toegang of verkoop

met tribune 150 350 450 800 1100

tribune ingeklapt 200/150 400/350 500/450 900/800 1200/1100 …/ vanaf 2de dag 

tribune naar kelder* 500/150 700/350 800/450 1200/800 1500/1100 …/ vanaf 2de dag 

culturele activiteit

met toegang of verkoop (1)

met tribune 300 500 600 950 1250

tribune ingeklapt 350/300 550/500 650/600 1050/950 1350/1250 …/ vanaf 2de dag 

tribune naar kelder* 650/300 850/500 950/600 1350/950 1650/1250 …/ vanaf 2de dag 

repetities (2) 50 75 125 250 300 enkel podiumgebruik met werklicht

meeting/colloquium/vergadering/lessenreeks

met tribune 150 350 450 800 1100

tribune ingeklapt 200/150 400/350 500/450 900/800 1200/1100 …/ vanaf 2de dag 

tribune naar kelder* 500/150 700/350 800/450 1200/800 1500/1100 …/ vanaf 2de dag 

commerciële activiteit

met tribune 450 650 1000 1350 1650

tribune ingeklapt 500/450 700/650 1050/1000 1450/1350 1750/1650 …/ vanaf 2de dag 

tribune naar kelder* 800/450 1000/650 1350/1000 1750/1350 2050/1650 …/ vanaf 2de dag 

fuiven/familiefeesten nvt nvt nvt nvt nvt

tentoonstellingen

zonder verkoop (publieksdag) 50 55 165 350 375 enkel mits toestemming 

met verkoop (publieksdag) 75 80 190 375 400 CC Asse

opbouwdag/afbouwdag / per dag 0 0 25 25 25 max. 2 dagen op/afbouw



repetitielokalen benedenverdiep

repetitie 0 0 25 100 150 geen geluidslast cultuurzaal!

lessenreeks 15 65 150 250 300 geen geluidslast cultuurzaal!

opbouwdag alle zaalactiviteiten 50 75 125 250 300 enkel werklicht

waarborg cultuurzaal waarborg repetitielokaal

categorie A: / categorie A en B: /

categorie B en C: € 250 categorie C, D en E: € 125

categorie D en E: € 500

techniek 

werklicht: gratis

set 1: max. 6 spots + front, geluidsset huis max. 2 micro's, 1 technieker (max. 9u techniek), regie in regiekamer, geen podiumtechnieken = min. € 150

set 2: max. 25 spots + front, geluidsset huis max. 8 micro's, max. 2 monitors, 2 techniekers (max. 18u techniek), regie in zaal, met podiumtechnieken = min. € 450

set 3: 2 techniekers (max. 18 u techniek), regie in zaal, podiumtechnieken, licht en geluid te bespreken = min. € 750

(prijzen set 1/2/3 zijn voor categorie A, B en C. Voor categorie D wordt dit bedrag verhoogd met € 150, voor categorie E met € 250).

extra werkuur techniek: € 25/uur

geluid losse set, niet op huissysteem, max. 2 micro's en een CD-speler: € 25 

kleine beamer: € 25

professionele zaalbeamer met technieker: € 150 (inbegrepen in set 1, 2 en 3)

piano: € 250, stembeurt inbegrepen

prijzen 

zijn inclusief BTW, opkuis, billijke vergoeding, nutsvoorzieningen en gelden steeds voor een volledige dag (09.00 - 05.00 uur)

prijzen voor techniek zijn per activiteit (meerdere dagen mogelijk), pakket technische uren wordt opgedeeld in samenspraak en met goedkeuring van technische ploeg

categorieën

A  Gemeentebestuur, gemeentelijke adviesraden en vzw's, OCMW, verenigingen erkend door een gemeentelijke adviesraad, scholen, politieke partijen met een vertegenw. in de gemeenteraad uit Asse

B  Verenigingen, niet erkend door een gemeentelijke adviesraad, privépersonen uit Asse

C  Bedrijven en commerciële organisaties uit Asse

D  Alle categorieën, behalve bedrijven, van buiten Asse

E   Bedrijven van buiten Asse

(1) Bij eigen artistieke prestaties van erkende verenigingen uit Asse wordt een korting van € 250  per voorstellingsmoment toegekend

(2) Repetities met werklicht zijn beperkt tot 2 per productie

* enkel na overleg met het technisch team


