ZAALTARIEVEN cc DE GROTE POST
Categorie 1
dagdeel

week

Categorie 2
dagdeel

Categorie 3

week

Grote Post

615 €

1 600 €

3 000 €

Kleine Post

330 €

935 €

2 400 €

Panorama

550 €

730 €

1 950 €

Panorama
met keuken

715 €

890 €

2 145 €

Grote Foyer

385 €

550 €

1 500 €

Dactylo

110 €

330 €

195 €

440 €

880 €

Telefonie

100 €

265 €

100 €

265 €

275 €

Klas

80 €

80 €

100 €

Kleine Foyer

110 €

110 €

200 €

Atelier +2
Atelier +3
Pinokkio
Atelier +1
Studio +1
Studio -1

55 €

165 €

55 €

165 €

85 €

95 €

275 €

95 €

275 €

110 €

Voor familiefeesten (vb. trouwfeest, verjaardag, doop, …) in zaal Panorama bestaan 2 gunsttarieven:
1. €1.200 voor max. 12u tussen 08u en 03u
Extra uren voor feesten die voor middernacht eindigen, kosten €80 per extra uur. Extra uren voor feesten
die na middernacht eindigen, kosten €115 per extra uur.
Let op! Zaal Panorama is niet geschikt voor nachtlawaai.
2. €825 voor max. 6u tussen 9u en 17u
Extra uren in dit tarief zijn niet mogelijk en enkel het meubilair aanwezig in de zaal kan gebruikt worden
(grote leveringen zijn niet toegestaan)
* In Categorie 1 kunnen zaal Grote Post en Kleine Post ook in een cluster gehuurd worden.
De prijzen zijn dan als volgt:
Categorie 1
Cluster
(3dd)

Extra dd bij
cluster

Grote Post

1 475 €

440 €

Kleine Post

715 €

240 €

De waarborg die aangerekend wordt, is de kostprijs van 1 dagdeel in Cat. 1

Deze tarieven zijn geldig vanaf goedkeuring tot einde juni 2021.
Deze tarieven kunnen bij het begin van elk kalenderjaar geïndexeerd worden
en treden dan in voege vanaf het daarop volgende seizoen
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
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Uitleg
-

Dagdeel: de prijs betreft steeds een dagdeel van 6 uur, elk aangevangen dagdeel wordt in rekening gebracht.

-

Week: de prijs betreft 7 dagdelen van 6u opgenomen binnen maximaal 7 opeenvolgende dagen tijdens de
openingsuren van het cultuurcentrum.

-

BTW: deze prijzen houden geen rekening met de BTW die in voorkomend geval kan bijgerekend worden.

-

Panorama (met keuken): Voor activiteiten in zaal Panorama waarbij men een eigen cateraar wenst mee te
brengen wordt het tarief ‘Panorama met keuken’ aangerekend. Voor eventuele gebruik van apparatuur bestaan
dan nog andere tarieven (cf. afzonderlijke tarievenlijst).
Voor activiteiten in zaal Panorama waarbij het Cultuurcafé de catering doet, wordt het tarief ‘Panorama’
aangerekend.

-

Eind uur: bij overschrijding van het afgesproken eind uur wordt per aangevangen uur €80 aangerekend vóór
24u en €115 na 24u

-

Opkuis: de opkuis is standaard wel inbegrepen in de prijs, blijkt extra opkuis noodzakelijk, dan wordt deze
aangerekend aan €28 per uur per persoon, excl. BTW

-

Technieker: de kostprijs voor technische bijstand bedraagt €38 per uur per persoon.
In de huurprijs voor zaal Kleine Post is 1 technieker per dagdeel van 6u inbegrepen. In de huurprijs voor zaal
Grote Post zijn 2 techniekers per dagdeel van 6u inbegrepen. Indien in zaal Grote Post de trekken gebruikt
worden is een extra technieker verplicht.
In zaal Dactylo is 1u technische uitleg en bijstand inbegrepen bij huur van 1 dagdeel. Bij huur van 1 week is 4u
technische uitleg en bijstand inbegrepen bij aanvang van het eerste dagdeel.
Hou er rekening mee dat afhankelijk van uw technische noden eventuele extra techniekers nodig zijn die dan
extra zullen aangerekend worden. In de huurtarieven voor alle andere zalen is geen technische ondersteuning
inbegrepen.

-

In te huren extra’s: nacalculatie op basis van reële kostprijs plus 20%

-

Opbouw/afbraak (max 6u): hiervoor wordt 25% van de prijs per dagdeel aangerekend.
Niet geldig:


Voor alle zalen in Categorie 1



Voor klas, telefonie, ateliers en studio’s in Categorie 2 en 3

Opmerkingen
-

De maximum arbeidsduur per dag voor technici is wettelijk vastgesteld op 10u. In uitzonderlijke gevallen is de
arbeidsduur beperkt tot 12u per dag.

-

Een opbouw begint niet voor 8u ’s ochtends

-

Een repetitie eindigt ten laatste om 23u.

-

Bij een afbouw ruimt de huurder onmiddellijk na de voorstelling zijn eigen materiaal op. Het decor neemt men de
dag van de afbouw terug mee (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen)

-

Het aantal technici dat nodig is om een activiteit te realiseren wordt bepaald door de technisch verantwoordelijke
van het cultuurcentrum.

-

Vrijwillige medewerkers kunnen meehelpen op het podium indien zij de richtlijnen van de aanwezige
huistechnicus en de veiligheidsregels van het cultuurcentrum opvolgen. Vrijwilligers werken op eigen risico en
dienen zelf een verzekering tegen ongevallen af te sluiten.

-

De verantwoordelijke huistechnicus van het cultuurcentrum kan de diensten van vrijwillige medewerkers weigeren
indien de veiligheid of het vlotte verloop van de activiteit in het gedrang komen.

-

Het volledige huurreglement kan op eenvoudige vraag verkregen worden.
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Tarievenlijst apparatuur
Apparatuur

Prijs/dag

Mini mobiele geluidset

€20

= 1 speaker met aansluiting voor mini-jack of micro
Kleine mobiele geluidset

€150 (installatie inbegrepen)

= sprekersgestoelte, set speakers, mengpaneel 16 kanalen, 1 micro + statief en kablage
Grote mobiele geluidset

€300 (installatie inbegrepen)

= 2 sub- en 2 topspeakers, digitale mengtafel 24 kanalen, 4 monitors, microset, statieven en kablage
Extra mengtafel + kablage:

€100

Extra sub- + topspeakerset:

€50

Extra monitors

€15/stuk

Basis licht

€75

= 4 par lampen + lichtorgel + 2 statieven + dmx +kablage + 4 kanaalsdimmer
Extra licht

€150

= 4 pars + 4 robes + lichtorgel + 2 statieven + dmx +kablage + 4 kanaalsdimmer
Theaterset

€175

= 4 PC’s + 4 pars + lichtorgel + 6 statieven + dmx + kablage + 16 kanaalsdimmerrack
Extra lamp

€15

Opstelling 3 flatscreens met splitter (excl. verplichte technische bijstand)

€140

Opgelet! Een grote mobiele geluidset kan enkel bediend worden door een technieker van De Grote Post of een
professionele geluidstechnieker. De flatscreenopstelling met 3 flatscreens kan enkel bediend worden door een
technieker van De Grote Post.
Cateringafspraken
Eventuele dranken en catering dienen te worden afgenomen van het Cultuurcafé bij elk gebruik van zalen in het
cultuurcentrum, met uitzondering van enkel gebruik zaal Panorama, waarbij men volledig vrij is van keuze voor de
cateraar.
Oostendse verenigingen die in categorie A en B één van de theaterzalen huren en nadien dranken wensen aan te
bieden aan hun publiek binnen het gehuurde dagdeel, dienen geen extra zaalhuur te betalen in volgende gevallen:


Voor gebruik van de Kleine Foyer bij huur Kleine Post



Voor gebruik van de Grote Foyer bij huur Grote Post

Voor het gebruik van de keuken van zaal Panorama gelden specifieke afspraken.
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