


Musicon
Musicon is de place-to-be voor jong 
en oud. Met verschillende gezellige 
zaaltjes in ons aanbod kunnen 
kids en hun families, vriendjes en 
vriendinnetjes feestvieren zoals zij 
dat willen. Themafeestjes, vermaak en 
versieringen zijn geen probleem, en 
zelfs de schoonmaak hoef je je geen 
zorgen over te maken. Zo zorgen wij 
voor een dag om nooit meer te vergeten 
– voor de jarige job en de ouders.

Een onvergetelijke dag voor jouw kind

Eten & drinken
Bij een kinderfeestje mag de taart en 
limonade natuurlijk niet ontbreken. 
Daarom mogen ouders indien 
gewenst zelf taart, broodjes, chips, 
nootjes en limonade meenemen 
om alle gasten te voorzien van 
een hapje en een drankje. Wil je 
liever dat wij het doen? Ook dat 
kan! Musicon voorziet graag in alle 
cateringbehoeftes voor het feestje 
van jouw kind. Daarnaast beschikken 
we over een volledige bar met een 
groot assortiment aan (fris)dranken 
-  voor ieder wat wils!

Workshops
Droomt jouw kind ervan om rockster, 
danseres of een bekende rapper te 
worden? Musicon heeft als voornaamste 
muziekcentrum van Den Haag een 
groot netwerk aan toptalenten die maar 
al te graag workshops geven op het 
kinderfeestje van jouw kind. Vraag ons 
gerust naar de mogelijkheden!



Reserveren
Wil je meer informatie over onze 
zaaltjes of onze beschikbaarheid? Vul 
dan online het aanvraagformulier in 
op musicon.nl/zaalverhuur, stuur een 
mailtje naar rent@musicon.nl of bel 
naar 070-03686800.

Locatiegegevens
Adres:     Soestdijksekade 345 2574 AL, Den Haag.
Oppervlakte:   60 of 120 m2  
Capaciteit:   Max. 40 of 80 personen, inclusief kinderen 
Huurprijs:    € 150,- of € 250,- per dagdeel 
Dagen:     Zaterdag en zondag
Dagdelen:    10.00 - 13.00 uur en 14.00 - 17.00 uur, tijden zijn aan te passen.

•  Eigen parkeerterrein tot 20 auto’s, o.b.v. beschikbaarheid.
•  Makkelijk bereikbaar met de auto, fiets en met het openbaar vervoer.
•  Tuin/binnenplaats.
•  Verhoogd podium met microfoon(s) en professionele geluidsapparatuur.
•  Vrij in te richten met eet- en statafels, feestverlichting, beeld- en     
  geluidsapparatuur en versieringen.
•  Professionele dansruimte met spiegelwand.

Vul direct het 
aanvraagformulier in!

Druk
Hier!

Aanvraagfo
rm

ulie
r

https://musicon.nl/zaalverhuur/


Contactinformatie
E-mail: Info@musicon.nl
Telefoon: +31(0)703686800
Musicon, Soestdijksekade 345, 
2574 AL Den Haag

Openingstijden:
MA:  10:00   –  23:00
DI:   10:00   –  23:00
WO:  10:00   –  23:00
DO:  10:00   –  23:00
VR:  10:00   –  23:00
ZA:  13:00    –  23:00
ZO:  13:00    –  23:00


