verhuur Theatergarage - versie 2 - november 2017

De Theatergarage cvba wil graag haar prachtige theatergarage ter beschikking stellen voor verhuur
op momenten dat er geen eigen programmatie is en de zaal vrij is.
Contacteer verhuur@theatergarage.be om na te gaan of je data nog vrij zijn.
Wie kan de zaal huren?
Om de zaal te kunnen huren moet je coöperant zijn. Check onze website om te zien hoe je coöperant
kan worden.
Wat kan en wat kan niet in de Theatergarage?
We willen de zaal ter beschikking stellen voor rustige, kleinschalige en lokale activiteiten. We willen
de kans geven aan lokale enthousiastelingen om hun project te realiseren of er gezellig samen te zijn.
Maar omwille van de zorg voor de buurt beperken we de activiteiten ‘s avonds en laten we geen
versterkte concerten, fuiven of DJ-sets toe. De zaal is te huur in dagdelen tot 21u30 ‘s avonds (zie
tarieven).
Hoeveel mensen kunnen er in de zaal?
Er kunnen maximaal 130 mensen in de zaal.
Er zijn ongeveer 100 stoelen en een beperkt aantal tafeltjes en iets grotere tafels.
De ruimte is ongeveer 21 op 10 meter groot.
Praktisch
Bij het huren van de zaal moet je een contract ondertekenen en betaal je een huurtarief en
waarborg op de rekening van de Theatergarage: BE57 7350 4569 1735. Na het evenement krijg je
het saldo teruggestort op je rekening. Dat is dan min eventuele kosten van drank.
De huurprijs
We maken een onderscheid tussen enerzijds betalende activiteiten waarvoor je inkom of een
bijdrage vraagt aan bezoekers en anderzijds niet-betalende activiteiten die volledig privé zijn en
waarvoor je geen inkom vraagt.
Dit zijn de tarieven:
Betalende activiteiten (voor deelnemers) of professionele organisaties
verhuur per uur: € 40
verhuur per dagdeel (9-13u, 13u30-17u30, 18u-21u30): € 140
verhuur voor 2 dagdelen aansluitend: € 260
verhuur volledige dag (9-21u30): € 380
Niet-betalende activiteiten (voor deelnemers) of particulieren
verhuur per uur: € 30
verhuur per dagdeel (9-13u, 13u30-17u30, 18u-21u30): € 110
verhuur voor 2 dagdelen aaneensluitend: € 180
verhuur volledige dag (9-21u30): € 250
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Heb je een buurtgericht project dat je samen met de Theatergarage wilt realiseren? Dan bepalen we
afspraken op maat. De basis voor die afspraken zijn de verdeling van de kosten en de inkomsten.
Neem hiervoor contact op met uitbating@theatergarage.be
Er zijn mogelijkheden om opgenomen te worden in de programmatie van de Theatergarage zelf.
We kunnen techniek en ticketing voorzien. We kunnen het samen organiseren. Neem contact met
ons op.
De Bar
De Theatergarage heeft een mooie bar en een praktische keuken. Die staan ter beschikking.
Als je van ons huurt en je neemt zelf de bar voor je rekening, neem je onze drank af aan een tarief
tussen de aankoop- en verkoopprijs in (aankoopprijs huurder).
In uitzonderlijke gevallen kunnen wij met vrijwilligers (onder voorbehoud van voldoende vrijwilligers)
de bar openhouden. Dan wordt de normale verkoopprijs gerekend.
Zie onze drankenlijst en tarieven in bijlage.
Denk aan de buren
De Theatergarage ligt in een woonwijk. De Theatergarage bestaat dankzij de buurt maar de buurt is
ook kwetsbaar voor overlast. Denk dus ook aan de buren. Geluidsoverlast is een probleem. Luide
activiteiten kunnen echt niet. Om die reden hebben wij ervoor gekozen om geen versterkte
concerten of DJ sets te laten plaatsvinden in de zaal.
We vragen ook om bij het verlaten van de zaal geen onnodig lawaai te veroorzaken. Mensen die
buiten willen roken kan je best verwijzen naar de Berchemlei, een eindje verderop.
Er is geen parkeerruimte in de straat. Ook niet voor fietsen. Fietsen parkeren gebeurt best op de
hoek met de Berchemlei.
Veiligheid voor alles.
De zaal is in alle opzichten veilig. Er is een brandalarm, er zijn brandblusapparaten en er is een
branduitgang. Dat is de lange gang die langsheen de zaal loopt en verschillende toegangen heeft en
ook uitkomt op de hal. Het is dus van het grootste belang om zowel de gang als de verschillende
deuren naar de gang volledig vrij te houden.
Er geldt uiteraard ook een algemeen rookverbod in de zaal. In de zaal kan er niet gekookt worden.
Dat is beperkt tot de keuken.
Geluid en licht.
De theaterverlichting is te gebruiken in onderling overleg. We moeten je eerst wel even wegwijs
maken in de installatie en de werking ervan. Je kan geen extra verlichting aansluiten op onze
installatie zonder voorafgaande toestemming. We moeten zeker zijn dat de installatie het aankan.
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Bijlage: prijslijst voor drank
Hieronder de lijst van de drank die aanwezig is en verkocht wordt.
De eerste tarievenkolom geeft de normale verkoopprijs weer in de zaal (als wij zelf de bar
openhouden). De tweede tarievenkolom, aankoopprijs huurder, is de prijs die jij, als huurder aan ons
betaalt. Water, wijn en cava kunnen enkel als fles aangekocht worden.
Naam

Normale
verkoopprijs in €

Aankoopprijs
Huurder in €

Plat water

4

2,5

grote fles, niet per glas

Bruiswater

4

2,5

grote fles, niet per glas

Cola

2

1,3

Cola zero

2

1,3

Ice tea

2

1,3

Ice tea green

2

1,3

Oxfam fruitsap

2

1,3

Oxfam worldshake

2

1,3

Oxfam appelsap

2

1,3

Bionade Vlier

2,5

1,7

Bionade Gember

2,5

1,7

2

1,3

Vedett

2,5

1,6

Kriek

2,5

1,7

Duvel

3

2

Blonde stoot

3

2

IQ

3

2,2

Kamil

3

2,1

Reus

3

2,1

Westmalle dubbel

3

2

Westmalle Tripel

3

2,1

Witte wijn

12

8

grote fles, niet per glas

Rosé wijn

12

8

grote fles, niet per glas

Rode wijn

12

8

grote fles, niet per glas

Cava

15

10

grote fles, niet per glas

Pils
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