
Heb je er al eens aan gedacht om jouw bijeenkomst 
of uitvoering in de Theaterzaal van Flora Boskoop 
te organiseren? Misschien denk je dat dit vanwege 
de kosten niet haalbaar is voor jouw vereniging of 
genootschap. Maar dat kan je mis hebben. Flora 
Boskoop biedt de mogelijkheid aan verenigingen 
en groepen met een ideële doelstellingen om de 
Theaterzaal voor een zeer gereduceerd tarief te huren.

Heb je vragen of wil je meer weten? Wij zijn bereikbaar via 0172-766047 of info@floraboskoop.nl.

Hoe gaat dit in zijn werk? 

In plaats van de standaard zaalhuur is er voor de 
partijen die in aanmerking komen voor dit gereduceerde 
zaaltarief een andere manier van ‘een vergoeding’ 
bedacht.

Jouw vereniging of genootschap vraagt aan haar 
bezoekers een lage entree-prijs van € 3,00. Dit bedrag 
komt ten goede aan het Flora Theater Boskoop en 
vervangt de vastgestelde huurkosten van de zaal. Er 
wordt wel uitgegaan van een garantiebedrag van 
€ 300,- / 100 bezoekers (per voorstelling) incl. BTW.

De Theaterzaal staat een dagdeel tot jouw beschikking
waarbij de theatertribune staat opgesteld. Licht en 
geluid op aanvraag.

INTERESSE?

Heb je interesse om onder deze voorwaarden een concert, 
optreden of bijeenkomst in het Flora Theater te organiseren?

Neem dan contact met ons op.
E.   info@floraboskoop.nl  |  T.   0172-766047
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Voorwaarden

 -  De vrijdag, zaterdag en zondag zijn uitgesloten;

 -  Er mag geen eigen horeca worden verzorgd.
  Eventuele horeca wordt verzorgd door Flora 
  Party & Event;

 -  Indien je in plaats van de tribune een opstelling
  wenst met stoelen en tafels wordt hiervoor een
  meerprijs in rekening gebracht;

 -  Voorzieningen zoals extra licht- of geluid worden    
  in rekening gebracht;

 - Wij hanteren een garantiebedrag van €  300,- per  
  dagdeel;

 -  De zaal is op bovenstaande voorwaarden alleen
  voor een dagdeel te huur. Bij bijvoorbeeld twee
  concerten op één dag zal er 2x entree worden
  geheven die ten goede komt aan Flora Theater
  Boskoop BV;

 -  Eventuele repetities in overleg;

 -  In bijzondere gevallen kan in plaats van een
  standaard entreeprijs worden uitgegaan van
  een vrijwillige bijdrage. De vereniging of het   
  genootschap is verplicht om vooraf aan
  de bijeenkomst of het concert hun bezoekers
  te wijzen op de vrijwillige bijdrage. Dit om   
  ‘portemonnee-loze’ bezoekers te voorkomen;

 -  Een concert-combinatie met het VARA-   
  theaterorgel is een optie.

 -  Uitgesloten zijn: Business-clubs, bedrijven,
  politieke partijen en particulieren.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

De volgende groepen komen in aanmerking voor het 
huren van de Theaterzaal tegen een gereduceerd 
tarief:

 -  Culturele verenigingen (bijvoorbeeld koren,
  toneelverenigingen, muziekverenigingen, etc.)
 -  Groepen met ideële doelstellingen


