
 

Prijslijst zalen*, faciliteiten en verhuur instrumenten  (1/1/2017) 

 

Zalen Basisprijs in € 
(excl. BTW, 
max. 4 uur) 

Uurtarief in € 
(na vier uur) 

BTW in € Incl. BTW 
in € 

Grote zaal (104, 107, 207) 70,00 17,50 Btw vrij - 

Middelgrote zaal  (010, 103,110,116) 55,00 13,75 Btw vrij - 

Kleine zaal (102, 106) 30,00 7,50 Btw vrij - 

Vergaderruimte (203,204) met vaste beamer en scherm 80,00 20,00 Btw vrij - 

Danszaal (007) 70,00 17,50 Btw vrij - 

Muziekzaal  130,00 32,50 Btw vrij - 

Theaterzaal  140,00 35,00 Btw vrij - 

Technische faciliteiten theaterzaal (excl.beamer) 
Technicus 

90,00 
per uur      32,50  

22,50 
- 

18,90 
6,82 

108,90 
39,32 

Bar (omzetgarantie**) 
 

3 uur      350,00 
4 uur      410,00 
5 uur      470,00 
6 uur      530,00 
7 uur      590,00 

- Btw vrij - 

Extra openstelling (buiten de openingstijden)*** per uur     25,00 -  5,25 30,25 

* Zaalhuur: voor studenten aan de UU geldt een korting van 50%. Deze korting is eveneens voor groepen die bestaan uit 

ten minste 80% UU studenten. De korting vervalt wanneer het een commerciële activiteit betreft. Er is geen korting op de 

omzetgarantie van de Bar. 

** Voor minimaal 3 aaneengesloten uren. De afgenomen dranken dienen binnen de afgesproken tijd geconsumeerd te 

worden.  

*** Openingstijden Parnassos: maandag t/m vrijdag 9:30-23.30 uur. Zaterdag en zondag 10:00-17:30 uur. Bij het huren 

van de bar in het weekend moet er vanaf 18:00 openstellingskosten betaald worden voor de receptionist totdat het 

barpersoneel aanwezig is.  

Faciliteiten **** Prijs in € excl. BTW BTW in € Prijs in € incl. BTW 

Beamer en projectie scherm in theaterzaal of overige 
zaal 

50,00 10,50 60,50 

Los projectiescherm 15,00 3,15 18,15 

Flipover 15,00 3,15 18,15 

Zangset voor spraakversterking met 1 microfoon 30,00 6,30 36,30 

Extra microfoon (max. 4) 15,00 3,15 18,15 

Wireless microfoon (per stuk, alleen in theaterzaal in 
combinatie met technicus) 

25,00 5,25 30,25 

Laptop 50,00 10,50 60,50 

Koffie / thee (per kan)***** 5,66 / 4,71 0,34 / 0,29 6,00 / 5,00 

Muziekinstrumenten     

Binnen Parnassos, per dag Prijs in € excl. BTW BTW in € Prijs in € incl. BTW 

Klavecimbel 50,00 10,50 60,50 

Kistorgel €60,00 12,60 72,60 

Buiten Parnassos, per dag    

Klavecimbel €100,00 21,00 121,00 

Kistorgel €120,00 €25,20 145,20 

Extra pianostemming €80,00 €16,80 96,80 

****  Verhuur van de faciliteiten is zonder technische ondersteuning, tenzij een technicus is aangevraagd (€ 39,32 incl. 

BTW per uur). 

***** Koffie en thee kan in de hal of het leesgedeelte van de bar worden genuttigd. In de lokalen en zalen is eten en 

drinken niet toegestaan. Het leesgedeelte moet apart gereserveerd worden. 

 


