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Huur - Vondelpark Openluchttheater      (prijzen exclusief 21% btw) 
          (d.d. 23 december 2022) 

Huurprijs theater  
De basis huurprijs voor gebruik van het Vondelpark Openluchttheater bedraagt per dagdeel €3.500,-. 
Een dagdeel duurt maximaal 8 uur (twee uur opbouw, twee uur afbouw, vier uur show). Kosten na de 
acht uur: €250,- per uur.   
 
De huurprijs is inclusief: 

 gebruik van terrein met tribunes en klapstoelen van het Vondelpark Openluchttheater,  

 gebruik van podium en basis technische faciliteiten*,  

 gebruik van 3 kleedkamers, backstage ruimte en toiletten, 

 verbruik elektra en water,  

 openstelling van het horeca-paviljoen en terras (exclusief horecapersoneel), 

 gebruik van publiekstoiletten (exclusief toiletpersoneel), 

 inclusief vergunningskosten, 

 standaard schoonmaakkosten. 
 

* Inclusief PA-systeem, microfoons, zenders, monitors, DJ-set, e.d. (conform onze technische rider, zie 
website). 

 
 
Verplichte bijkomende kosten: 

Personele inzet: 

 Bedrijfsleider. Tijdens de draaidag 1 bedrijfsleider à €500,- per dagdeel. 

 Technisch personeel. Tijdens de draaidag minimaal 2 medewerkers à €400,- per persoon per 
dagdeel. 

 Beveiliging. Tijdens de draaidag 1 beveiliger à €55,- per uur. Inclusief portofoon gebruik en 
reiskosten. Beveiligers moeten worden ingezet tijdens de duur van het programma en de inzet 
van het aantal beveiligers is afhankelijk van het te verwachten aantal bezoekers.  

 Kosten voor horeca- en toiletpersoneel worden doorbelast afhankelijk van de totale omzet. 
 
 
Optionele bijkomende kosten: 

 Mocht er (technische) apparatuur niet in huis zijn dan zal het, in overleg, extra worden 
ingehuurd. Separaat worden deze kosten in rekening gebracht. 

 Gebruik van de vleugel is mogelijk (van te voren aangeven), kosten voor het stemmen en de 
huur per dag bedraagt €200,-.  

 Het inzetten van een van de programmeurs van het Vondelpark Openluchttheater is mogelijk. 
Kosten van deze werkdagen en het programma worden doorbelast. 

 Bij grote hoeveelheden afval en bouwmaterialen brengt het Vondelpark Openluchttheater 
extra kosten in rekening. 

 
 
Crew-, artiesten- en publiekscatering 

 De horeca van het Vondelpark Openluchttheater wordt gedaan in eigen beheer. De inkomsten 
komen geheel ten goede aan het Vondelpark Openluchttheater.  

 Eigen publiekscatering is niet toegestaan tenzij hierover expliciete afspraken worden gemaakt. 
Met onze vaste foodcateraar kunnen wensen voor menu en foodtrucks besproken worden. 

 Tijdens de duur van het programma zal de bar en eetgedeelte open zijn.  

 Tevens kunnen er afspraken gemaakt worden voor crewcatering.  
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Decor/Branding 

 Voorafgaande dienen er duidelijk afspraken gemaakt te worden ten aanzien van de bouw van 
decor, installaties en branding (vlaggen, banners bewegwijzering, etc.) van het event in het 
Vondelpark, conform vergunningsvoorschriften.  

 Vanwege het openbare en monumentale karakter van het Vondelpark is sponsorvermelding 
slechts op bescheiden schaal toegestaan. 

 
 
Belangrijk om te weten: 

 Het Vondelpark Openluchttheater dient zicht te allen tijde houden aan gestelde 
vergunningsvoorwaarden en voorschriften die door de Gemeente Amsterdam in de vergunning 
zijn opgenomen. 

 Het Vondelpark Openluchttheater kan niet verantwoordelijk worden gehouden van diefstal van 
instrumenten of spullen van crew of bespelers. 

 Het Vondelpark Openluchttheater stelt een overeenkomst op die door beiden partijen voor 
aanvang ondertekend dient te worden; 

 Het Vondelpark Openluchttheater heeft vrije toegang, kaartverkoop is niet mogelijk. 

 De maximaal te produceren geluidsdruk gemeten bij de mixer, 20 meter vanaf het podium, is 
overdag 82 dB en ’s avonds 78 dB. De geluidstechnicus van het Vondelpark Openluchttheater 
bepaalt ten allen tijde het geluidsvolume. 

 Gebruik van streamers/confetti/vuurwerk is niet toegestaan in het Vondelpark Openluchttheater. 

 Prijzen zijn exclusief btw en alle extra’s. 
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