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Deze multifunctionele ruimte met veel daglicht is geschikt voor activiteiten tot 
65 personen. De ruimte is perfect voor vergaderingen, (kinder)verjaardagen en 
bedrijfstrainingen. Dankzij de spiegelwand en gekleurde spots is deze ruimte 
daarnaast ook geschikt voor theater- en dansactiviteiten.

RAAMZAAL

Deze sfeervolle multifunctionele ruimte is geschikt voor activiteiten tot 
60 personen. De ruimte is onder meer te gebruiken als break-out room 
bij bedrijfstrainingen en bijeenkomsten en kan ook worden gebruikt voor 
repetities of voor het geven van presentaties.

STEENZAAL

CONCERTZAAL
Dit is de centrale ruimte in Musicon, geschikt voor evenementen tot 220 
personen. De zaal is ingericht met een klassieke bar, heeft directe toe-
gang tot onze binnentuin en beschikt over een professioneel podium. 
De concertzaal is ideaal voor feesten, borrels en presentaties.

ZALENZALEN
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RUIMTES TARIEF
Concertzaal (seated 80 pers, standing 160 pers) €60 per uur

Raamzaal (30 personen) €30 per uur

Steenzaal (30 personen) €30 per uur

Combinatie Raamzaal + Steenzaal (60 pers) €50 per uur

Alle ruimtes (220 personen) €100 per uur

TECHNIEK, MEUBILAIR EN OVERIGE TARIEF
Beamer met projectiescherm €10 per stuk

Verrijdbaar televisiescherm €10 per stuk

Statafels €4 per stuk

Klaptafels (2,20m x 0,80m) €5 per stuk

Luxe klapstoelen €1 per stuk

Schoonmaak: raamzaal / steenzaal / concertzaal €25 / €25 / €50 per keer

CATERINGARRANGEMENTEN TARIEF
Bittergarnituur Vanaf €4 per persoon

Luncharrangement Vanaf €10 per persoon

Dinerarrangement Vanaf €15 per persoon

PERSONEEL TARIEF
Host €35 per uur

Security €35 per uur

Licht en geluidstechniek €35 per uur

OPEN BAR STANDAARD (minimaal 2 uur) TARIEF
Eerste 2 uur €16 per persoon

Per uur extra, vanaf het derde uur €4 per persoon

OPEN BAR ALCOHOLVRIJ (minimaal 2 uur)

Eerste 2 uur €12 per persoon

Per uur extra, vanaf het derde uur €3 per persoon

OPEN BAR LUXE (minimaal 2 uur)

Eerste 2 uur €24 per persoon

Per uur extra, vanaf het derde uur €6 per persoon

KOFFIE & THEE TARIEF
Halve dag €3 per persoon

Hele dag €5 per persoon

TARIEVENTARIEVEN
Overzicht prijzen (inclusief BTW)
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