2018
Prijslijst Verhuur & Catering
UCK- Locatie Domplein 4

Capaciteit
Theateropstelling

Zalen/Lokalen

Capaciteit
vergaderopstelling

Oppervlakte

Marnixzaal

200 personen

-

184 m2

Theaterzaal

120 personen

-

247 m2

120 personen

40 personen

165 m2

Torenzaal
(Voor op- en afbouw van de Torenzaal
wordt standaard €70,- in rekening
gebracht.)

Gebruik Foyer, voor cateringmomenten. Niet exclusief te huren
Klein muzieklokaal/oefenruimte

-

-

±20 m2

Groot muzieklokaal:
Lokalen 002, 013, 014 en 108

-

-

±40 m2

Lokaal 017

65 personen

30 personen

92 m2

Lokaal 018

75 personen

30 personen

118 m2

Dansstudio 019

-

-

142 m2

Dansstudio 020

-

-

105 m2

Lokaal 024

50 personen

20 personen

70 m2

Lokaal 103

-

15 personen

38 m2

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Tarief
350,00
250,00
230,00
100,00
300,00
200,00
200,00
85,00
350,00
250,00
230,00
100,00
25,00

€

70,00

Eenheid

€ 65,00
€ 22,50
€ 95,00
€ 25,00
€ 95,00
€ 25,00
€ 140,00
€ 40,00
€ 120,00
€ 35,00
€ 120,00
€ 30,00
€ 90,00

1e dagdeel
Meerprijs 2e dagdeel
Meerprijs 3e dagdeel
Extra uur (bovenop minimaal 1 dagdeel)
1e dagdeel
Meerprijs 2e dagdeel
Meerprijs 3e dagdeel
Extra uur (bovenop minimaal 1 dagdeel)
1e dagdeel
Meerprijs 2e dagdeel
Meerprijs 3e dagdeel
Extra uur (bovenop minimaal 1 dagdeel)
Per cateringmoment van maximaal 1 uur
Per ‘strippenkaart’ voor 10 uur (af te tekenen
bij de balie)
Per dagdeel
Per uur*
Per dagdeel (incl. op- en afbouw)
Per uur *
Per dagdeel (incl. op- en afbouw)
Per uur*
Per dagdeel
Per uur*
Per dagdeel
Per uur*
Per dagdeel (incl. op- en afbouw)
Extra uur (bovenop minimaal 1 dagdeel)
Per dagdeel

€

Extra uur (bovenop minimaal 1 dagdeel)

25,00

Computerlokalen 105 of 107

-

12 personen

40 m2

Lokaal 113

60 personen

20 personen

100 m2

Lokalen 114 of 115

80 personen

25 personen

96 m2

Atelier/lokaal 119

-

-

39 m2

Inclusief 2 werktafels en 20 ezels

€ 85,00
€ 25,00
€ 130,00
€ 35,00
€ 135,00
€ 40,00
€ 85,00
€ 25,00

Per dagdeel
Extra uur (bovenop minimaal 1 dagdeel)
Per dagdeel (incl. op- en afbouw)
Extra uur (bovenop minimaal 1 dagdeel)
Per dagdeel (incl. op- en afbouw)
Extra uur (bovenop minimaal 1 dagdeel)
Per dagdeel
Per uur

*Deze lokalen zijn per uur huurbaar voor bijvoorbeeld repetities van dans of theater. Indien deze ruimten nodig zijn voor vergaderingen of bijeenkomsten waarbij meubilair en/of
catering nodig is wordt minimaal een dagdeel zaalhuur gerekend.
Indien u meer of andere faciliteiten nodig heeft dan dat wij in huis hebben kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht i.v.m. inhuur en extra opbouw.

Faciliteiten
Prijs per dagdeel Prijs per verhuring
Meerprijs gebruik beamer in de Theaterzaal,
Torenzaal en Marnixzaal
€ 40,00
Meerprijs gebruik beamer in lokalen 017, 018,
024, 103, 105, 107, 113, 114 en 115
€ 25,00
Gebruik piano
€ 7,50
Gebruik vleugel in de Marnixzaal
€ 35,00
Huur Laptop (inclusief aansluiten)
€ 60,00
Microfoon
€ 10,00
Draadloze microfoon of headset
€ 25,00
Flipover
€ 5,00
Katheder
€ 5,00
Gebruik computers in lokalen 105 en 107, prijs
per computer
€ 5,00
Podium (4x2 meter)
€ 35,00
(Extra) personele ondersteuning
Barmedewerker per uur
Barmedewerker- weekendtarief per uur

Prijs
€ 32,50
€ 40,00

Opmerkingen

Baliemedewerker per uur

€ 32,50

Baliemedewerker- weekendtarief per uur

€ 40,00

Ingezet met een minimum van 3 uur per medewerker
Wordt standaard ingezet buiten openingstijden van het UCK: zaterdag- en
zondagavonden en in de schoolvakanties na 17.30 uur. Van maandag- t/m vrijdagavonden
na 22.30 uur

Technicus per uur
Extra stemmen vleugel Marnixzaal per keer
Extra stemmen vleugel Marnixzaal per keerweekendtarief

€ 55,00
€ 135,00
€ 168,75

Ingezet met een minimum van 3 uur per medewerker

De technicus wordt ingezet met een minimum van 4 uur per medewerker

Prijslijst catering
Ontvangst-/pauze arrangementen
(voor groepen vanaf 25 personen. Bij kleinere groepen wordt een toeslag gerekend), Prijs per persoon
Ontvangst- of pauzearrangement 1

€3,65

½ uur onbeperkt koffie, thee en koekje

Ontvangst- of pauzearrangement 2

€4,95

½ uur onbeperkt koffie, thee en 1 heerlijke muffin of brownie per persoon

Ontvangst- of pauzearrangement 3

€5,50

½ uur onbeperkt koffie, thee en 1 Domtorentje per persoon

Meerprijs frisdrank

€2,25

Meerprijs voor 1/2 uur onbeperkt frisdrank bij ontvangst- of pauzearrangement

Vergaderarrangementen
(voor groepen tot 30 personen die aan tafel vergaderen), Prijs per persoon
Vergaderarrangement 1 dagdeel

€4,75

Kannen koffie, thee, koekjes en kannen kraanwater worden vantevoren voor u klaargezet in de zaal

Vergaderarrangement 2 dagdelen

€8,00

Kannen koffie, thee, koekjes en kannen kraanwater worden vantevoren voor u klaargezet in de zaal en 1 x ververst

Meerprijs frisdrank in de zaal bij vergaderarrangement 1 dagdeel
Meerprijs frisdrank in de zaal bij vergaderarrangement 2 dagdelen
Snacks/zoetigheden, prijs per persoon
Assortiment luxe koekjes

€2,50
€4,50
€1,20

Wordt voor u klaargezet in de zaal voorafgaand aan de vergadering

Boerencake

€1,50

Wordt voor u klaargezet in de zaal voorafgaand aan de vergadering

Echt Utrechtse ‘Domtorentje’

€1,85

Wordt voor u klaargezet in de zaal voorafgaand aan de vergadering

Luxe Chocolaatjes
Wordt voor u klaargezet in de zaal voorafgaand aan de vergadering

Vervolg prijslijst catering op volgende pagina.

€2,50

Lunches, prijs per persoon
Lunch 1: Eenvoudig

€8,00

Witte bol, bruine bol en een krentenbol. Gevarieerd eenvoudig beleg, melk/karnemelk, jus d'orange. Divers fruit

Lunch 2: Petit pains

€9,50

Assortiment petit pains met luxe vlees-, kaas- en vissoorten, melk, karnemelk en jus d'orange. Divers fruit

Lunch 3: Regionaal

€12,50

Een zuurdesem bonk en sandwiches met diverse kazen en vleeswaren van lokale boeren. Melk/karnemelk, jus d'orange. Divers fruit

Lunchbuffet Power (te bestellen vanaf 20 personen)

€27,50

Een buffet om iedereen even goed wakker te schudden, bestaande uit:
-Groene smoothie van banaan, spinazie en hennepzaad
-Speltbaguette met hummus en kiprollade
-Born baguette met gerookte zalm en zeewiersalade
-California power salad, quinoa, spinazie, feta, avocado, gele paprika, komkommer en mosterd dressing
-Frisse salade van spinazie, linzen, snijbiet en granaatappel met yoghurt-muntdressing
-Pompoensoep met gember en kokosmelk, geserveerd met gesneden desembrood
Inclusief inhuur warmhoudmaterialen, opschepbestek, borden, soepkommen, bestek en servetten

Lunch to go

€8,00

Bruin broodje jong belegen kaas/Wit broodje achterham (vegetarische variant met ei)/rozijnenbol/bekertje melk/appel/candybar verpakt in een papieren zakje

Soep

€6,50

Kippensoep, groentesoep, tomatensoep of erwtensoep
Inclusief inhuur warmhoudmaterialen, opschepbestek, soepkommen, bestek en servetten

Smoothies

€3,75

Aardbei/banaan of Papaya/mango/ananas

Romige Boerenhangop in weckpotjes
€2,60
Borrelarrangementen
(voor groepen vanaf 25 personen. Bij kleinere groepen wordt een toeslag gerekend), Prijs per persoon
Borrelarrangement per uur: 1 uur onbeperkt koffie/thee/frisdrank/bier en wijn
€8,00
Borrel 1: Borrelarrangement + notenmix en kaasvlinders
€8,75
Borrel 2: Borrelarrangement + vers gebakken breekbrood met diverse smeersels als kruidenboter en tapenade. Geserveerd met olijven.
€11,00
Borrel 3: Borrelarrangement + kaas/worst assortiment
€12,00
Borrel 4: Borrelarrangement + assortiment van diverse receptiehapjes
€14,50
Bovenstaande cateringarrangementen zijn inclusief (catering)personeel. Heeft u wensen die niet op deze prijslijst genoemd staan, vraag het dan gerust.
Graag maken wij een voorstel op maat voor u.
Alle prijzen zijn exclusief BTW, over de zaalhuur wordt geen BTW berekend.

