
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:  -evenement met of zonder inkom  
  - minder dan 100 personen, 
  -georganiseerd door vereniging of een cultureel initiatief 
 
Tarief 3:  -evenement met of zonder inkom 
  -meer dan 100 personen,        
  -privépersonen en bedrijven 
  -activiteit zonder commerciële of promotionele doeleinden 
 
Tarief 4:  -activiteit met commerciële of promotionele inslag georganiseerd door  
  privépersonen of bedrijven met een ondernemingsnummer. 
  -activiteit met commerciële doeleinden waar de zaal wordt ingedeeld in hokjes en 
  onderverhuurd  
 
 
 
° Huurprijzen (al deze prijzen zijn inclusief BTW) 
 
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 
 
De zaal kan worden opgesplitst in 2 delen: zaal A en zaal B. 
Die kunnen samen of apart worden gehuurd.  
 
Zaal A is geschikt voor evenementen tot 250 personen, Zalen A en B moeten samen worden gehuurd 
bij evenementen met meer dan  350 personen. Er bestaat een mogelijkheid om bij zaal A en een 
deeltje van zaal B te huren. Bijvoorbeeld om de cateraar te zetten of een springkasteel.  Hiervoor 
bepalen wij samen met u een meerprijs. U bent  ook vrij om de ruimte anders in te delen (in de 
lengte van de zaal of diagonaal). Ook dit bekijken we met u ter plaatse. 
 
 
 
 
 



 
In zaal A heb je een bar. In zaal B staan de kraampjes van Lokaalmarkt tegen de muur aan beide 
kanten van de zaal opgesteld. Die kunnen op aanvraag (we rekenen hiervoor een meerprijs aan) 
worden weggehaald. 
 
Tussen zaal A en B is geen scheidingswand. We hebben mobiele scheidingswanden die gemakkelijk 
verplaatsbaar zijn en die naar eigen wens kunnen worden opgesteld.  
 
 
 
 
Voor zaal A ( 3 beuken met bar = 450 m²) of zaal B (4 beuken zonder bar = 400 m²) 
 
        1 dagdeel 2 aansluitende 

dagdelen 
3 aansluitende 
dagdelen 

Tarief 1 35 euro 55 euro 75 euro 
Tarief 2 100 euro 145 euro 195 euro 
Tarief 3 155 euro 235 euro 315 euro 
Tarief 4 220 euro 325 euro 435 euro 
 
 
Voor zaal A en B (hele zaal = 800 m²) 
 
        1 dagdeel 2 aansluitende 

dagdelen 
3 aansluitende 
dagdelen 

Tarief 1             60 euro 90 euro 120 euro 
Tarief 2           180 euro 270 euro 365 euro 
Tarief 3           290 euro 435 euro 580 euro 
Tarief 4 425 euro 635 euro 845 euro 
 
Er is ook nog een vergaderruimte (het kinderatelier van lokaalmarkt). Die kan je huren aan 35 euro 
per dagdeel, 55 euro voor 2 dagdelen en 75 euro voor drie dagdelen. 
 
Water, verwarming en elektriciteit zijn in de huurprijs inbegrepen. Door respectvol en zuinig met 
energie om te gaan red je niet alleen het milieu maar ben je ook vriendelijk voor UZIEN. 
 
 
 
 


