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Prijslijst zaalhuur, diensten en faciliteiten 
Verhuringen HKU Utrechts Conservatorium 
 
 
Concertzalen 
Het huren van een van de concertzalen is verplicht. Voor de Fentener van Vlissingenzaal is de 
minimale afname 4 uur, voor de overige concertzalen geldt een minimale afname van 7,5 uur. 
Voor een langere huurperiode wordt het aantal uren boven de minimale afname per uur 
berekend. 
 

Concertzaal Basistarief Uurtarief 
Fentener van Vlissingenzaal K0.40 € 868,- € 217,- 
Kleine Zaal K1.08 € 637,50 € 85,- 
Kapel H0.15 € 637,50 € 85,- 
Stijlkamer H2.15 € 637,50 € 85,- 

 
 
Overige ruimtes 
Het huren van overige ruimtes is alleen mogelijk in combinatie met het huren van een van de 
concertzalen. De kosten voor aanvullende ruimtes worden per uur berekend. 
 

Type ruimte Uurtarief 
Grote ruimte (vanaf 50 m2) € 40,- 
Kleine ruimte (tot 50 m2) € 20,- 

 
 
Kortingstarieven 
Organisaties zonder winstoogmerk uit de culturele sector komen in aanmerking voor een 
korting van 50% op de zaalhuur. Alumni van HKU Utrechts Conservatorium komen binnen een 
jaar na afstuderen in aanmerking voor een korting van 75% op de zaalhuur. Kortingstarieven 
gelden alleen voor de zaalhuur en worden niet berekend over diensten en faciliteiten. 
 
Bij activiteiten met commerciële doeleinden wordt geen korting verstrekt. 
 
 
Diensten 
Bij het huren van ruimtes kunnen overige diensten worden afgenomen. Aanwezigheid van een 
UC-contactpersoon en portier in het bezit van BHV zijn verplicht. Overige diensten worden 
besproken in het offertetraject. Diensten die niet worden vermeld in onderstaand overzicht 
kunnen in overleg worden afgestemd en geoffreerd. De hieronder vermelde tarieven zijn 
tarieven exclusief BTW. 
 

Dienst Basistarief Uurtarief 
Contactpersoon Utrechts Conservatorium (minimaal 4 uur) € 150,- € 37,50 
Portier met BHV (minimaal 4 uur) € 160,- € 40,- 
Technicus (minimaal 4 uur) € 140,- € 35,- 
Stemmen piano of vleugel per stuk € 91,-  
Stemmen klavecimbel of kistorgel per stuk € 80,-  
Studentassistent (minimaal 3 uur) € 75,- € 25,- 
Extra schoonmaak  € 50,- 
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Faciliteiten 
Bij de huur van ruimte(s) is gebruik van de standaardinventaris van de betreffende ruimte(s) 
inbegrepen. Een overzicht van de faciliteiten per ruimte is beschikbaar op de website. Extra 
faciliteiten kunnen worden gehuurd tegen onderstaande tarieven. Faciliteiten die niet in 
onderstaand overzicht vermeld zijn kunnen, indien beschikbaar, in overleg worden geoffreerd. 
 

Faciliteit Prijs per dag 
Beamer (los) € 25,- 
Flipover of whiteboard inclusief stiften € 15,- 
Verrijdbaar tv-scherm met HDMI-aansluiting € 25,- 
Zangset met 1 microfoon € 30,- 
Handheld microfoon (Fentener van Vlissingenzaal en K1.08) € 15,- 
Gebruik van Wifi-netwerk Gratis 
Gebruik van Concertvleugel Steinway D € 120,- 
Gebruik klavecimbel of kistorgel € 50,- 

 


