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Tarieven voor de feestzalen van  De Cerf/ De Stekke en de schouwburgzaal van CC Guldenberg 

Alle materiaal wordt geplaatst door de techniekers van het cultuurcentrum. 

Omschrijving Tarief 

Vast geluidssysteem (vaste luidsprekers, 2 monitors, geluidstafel) €15 

Extra monitor €3 

Vaste basisbelichting (20kW met lichttafel) €15 

Per 5kW extra €5 

Grootbeeldbeamer en vast scherm €25 

Tribune-opstelling in OC De Stekke €25 

Micro op statief €3 

Draadloze micro €7 

Headset €7 

CD-speler of mini-disc €2 

DVD/Video/Blu-Ray speler €3 

Hazer €10 

Black Light €5 

Stroboscoop €5 

Spiegelbol €2 

Kleine beamer (mobiel) €15/dag 

Scherm 4x3m (mobiel) €10/dag 

Scherm klein (mobiel) €5/dag 

Spreekstoel €3 

Decibelmeter €15 

Compacte mobiele geluidinstallatie (1 luidspreker met micro en Cd-speler) €10/dag 

Compacte mobiele geluidsinstallatie met 2 luidsprekers en geluidstafel €25/dag 

Mobiele geluidsinstallatie met 4 luidsprekers, 2 subs en geluidstafel €100/dag + 
€80 voor op- 
en afbouw 

Extra luidspreker(s) €10/dag 
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Tarieven voor Vergaderzalen/ Leskeukens/ Dwarsschuur/ cafetaria’s/ Polyvalente zaal van de 

Porseleinhallen 

Voor De Cerf, De Stekke en CC Guldenberg: alle materiaal wordt geplaatst door de techniekers van het cultuurcentrum. 

Voor alle andere locaties: alle materiaal dient zelf afgehaald en teruggebracht te worden, behalve de mobiele 

geluidsinstallatie met 4 luidsprekers. Deze laatste wordt altijd geleverd en geplaatst door de techniekers van het 

cultuurcentrum. 

Omschrijving Tarief 

Micro op statief €3 

Draadloze micro €7 

Kleine beamer (mobiel) €15/dag 

Scherm 4x3m (mobiel) €10/dag 

Scherm klein (mobiel) €5/ dag 

Spreekstoel €3 

Decibelmeter €15 

Compacte mobiele geluidsinstallatie ( 1 
luidspreker met ingebouwde micro en CD-
speler) 

€10/dag 

Compacte mobiele geluidsinstallatie met 2 
luidsprekers en geluidstafel 

€25/dag 

Mobiele geluidsinstallatie met 4 luidsprekers, 2 
subs en geluidstafel 

€25/dag 

Extra luidspreker(s) €10/dag 

 

Opmerkingen 

Standaard aanwezige tafels, stoelen en podiumelementen worden gratis ter beschikking gesteld en u mag deze 

zelf plaatsen en wegnemen. Indien u opteert om dit te laten door de techniekers wordt er €20 per uur, per 

medewerker gerekend op werkdagen en €40 per uur, per medewerker op zaterdag, zondag en feestdagen. 

Het gewenste materiaal moet ten laatste 6 weken voor het evenement worden doorgegeven. Aanvragen 

krijgen prioriteit volgens datum van ontvangst van de aanvraag. Voor aanvragen op minder dan 14 dagen voor 

het evenement verdubbelt het tarief. 


