
Huurprijzen UZIEN 
 
° Wat kun je doen in UZIEN? 

- workshop, lezing, optreden, voorstelling, ontmoeting, feest, tentoonstelling,… 
- voor langdurige, terugkerende activiteiten, kom met ons praten 
- je bent jong en beschikt niet over de voldoende financiële middelen en je hebt een 

fantastisch idee, kom met ons praten. 
 

 
° Kijk onder welke prijscategorie je valt:  
 
Voorwaarden voor: 
 
Tarief 1: -tarief geldig voor opbouw of afbraak op de dagen voor of na ieder event (dus niet op 
  de dag van het event zelf) 
     
Tarief 2:  -minder dan 100 personen 
  -georganiseerd door een vereniging of een cultureel initiatief dat ontstaat uit of   
    gedragen wordt door vrijwilligers. 
 
Tarief 3:  -minder dan 200 personen        
  -privépersonen, bedrijven, organisaties, instellingen, verenigingen 
  -activiteit zonder commerciële of promotionele doeleinden 
  
Tarief 4: -meer dan 200 personen        
  -privépersonen, bedrijven, organisaties, instellingen 
  -activiteit zonder commerciële of promotionele doeleinden 
 
Tarief 5:  -activiteit met commerciële of promotionele inslag georganiseerd door  
  privépersonen of bedrijven met een ondernemingsnummer. 
  -activiteit met commerciële doeleinden waar de zaal wordt ingedeeld en  
  onderverhuurd  
 
 
 

° Huurprijzen (al deze prijzen zijn inclusief BTW) 
 
In deze huurprijs zijn de energiekosten niet inbegrepen.  
Gas en elektriciteit worden opgemeten tijdens de volledige huurperiode en doorgerekend aan de 
huurder van de zaal. 
 
Huren kan per dagdeel. Een dagdeel is:  voormiddag van 8 tot 12 uur 
                               namiddag van 13 tot 17 uur 
          avond van 18 tot 24 uur 
 
Je kunt één of meerdere dagdelen huren.    
 
Je huurt de hele zaal (op onze plannetjes aangeduid als A+B). 



We hebben mobiele scheidingswanden die gemakkelijk verplaatsbaar zijn en die naar eigen wens 
kunnen worden opgesteld. Zo kun je zelf bepalen hoe je de zaal indeelt en hoe groot je de zaal wenst 
te maken. 
 
 
 

 
 

        1 dagdeel 2 aansluitende 
dagdelen 

3 aansluitende 
dagdelen 

Tarief 1 60 euro 90 euro 120 euro 

Tarief 2 120 euro 165 euro 215 euro 
Tarief 3 185 euro 265 euro 345 euro 

Tarief 4 290 euro 435 euro 580 euro 

Tarief 5  425 euro  635 euro 845 euro 
 
 
 
 
 
Er is ook nog een vergaderruimte. Die kan je huren aan 55,00 euro voor 1 of 2 dagdelen en aan 75,00 
euro voor drie dagdelen. 
 
 

 

 


