
Basisvoorwaarden back-to-back clubnachten bij De Balie: 

(Minimaal 2 avonden op rij) 

• Maximaal 750 gasten (incl. gastenlijst en crew) over de gehele avond. Max cap op 1 moment 667. 
 

• Clubavond met twee danszalen (Grote Zaal & Salon) van 6 uur: 22:00-04:00 
 

• De foyer is vanaf 00:00 beschikbaar als chill-out zaal met tafels & stoelen. Bij gebruik voor 0:00 zal 
huur/ omzetderving voor de reguliere horeca worden gerekend van € 1000,- per uur.  
 

• Wij richten een garderobe in op de bovenfoyer van De Balie, deze wordt bemand met De Balie 
medewerkers, wij vragen de gasten €1,50 per item (jas en tas). Dit kan ook afgekocht worden 
voor €1200,- per avond. 
 

•  De Balie creëert een rookruimte voor de gasten van de clubnacht totdat dit wettelijk mag. ( 1-7-
2022) 
 

• De Balie richt een muntverkooppunt in, deze is in de hal bij de entree. De betaling tijdens de 
clubnachten is uitsluitend met munten.  Deze kunnen ingewisseld worden tot 15 minuten nadat 
de bar sluit. De organisatie kan munten afnemen met 25% korting, voor aanvang van de 
clubnacht bij de bedrijfsleider, met een maximum van 300 munten. 
 

• Er kan gebruik gemaakt worden van een backstage-ruimte in de kleedkamer. Deze bevindt zich 
boven de rookruimte en kan dus rokerig zijn.  
 

•  De organisatie verzorgt zelf de drank voor de artiesten, of neemt munten af. Het is ook mogelijk 
via ons drinken af te nemen: Heineken, smirnoff vodka, red bull en door jullie gekozen frisdrank 
kan per tray één maand van tevoren worden besteld. Deze zal dan in de kleedruimte klaarstaan 
 

• Wij kunnen een diner voor de crew regelen in ons restaurant tot uiterlijk 21.00. Jullie krijgen 
hierbij een korting van 10%. Het definitieve aantal gasten dient 1 week van tevoren bevestigd te 
worden per mail: horeca@debalie.nl 
 

• Er wordt geen confetti gebruikt tijdens het evenement, indien dit wel gebruikt wordt staan hier 
extra schoonmaakkosten tegenover. 
 

• De ticketscan via De Balie: De Balie stelt 1 medewerker beschikbaar van 23.00 tot 03.00 uur voor 
het scannen van de tickets. De scanapparatuur of een telefoon met oplader wordt door de 
externe partij verzorgd. 
 

• De gastenlijst wordt een dag van tevoren doorgegeven. De organisatie ontvangt van De Balie 
artiestenbandjes. Wanneer de maximale capaciteit bereikt is mogen er geen gasten op de avond 
zelf via de lijst naar binnen worden gelaten. 
 



• De portiers staan onder leiding van de bedrijfsleider van De Balie. Alle communicatie, wijzigingen 
in beleid en verzoeken gaan via de bedrijfsleider van De Balie 
 

• Er wordt één duidelijk aanspreekpunt vanuit de organisatie aangewezen die deze nacht in 
nuchtere staat aanspreekpunt blijft. Deze persoon is ook bij voorbereidende gesprekken 
aanwezig geweest. 
 

• Een technische rider en een overzicht van meegebracht decor en rekwisieten dienen minimaal 2 
weken voor het evenement aan de Balie gemaild te worden. Alle binnengebrachte materialen 
dienen brandwerend te zijn. 
 

• Als er sprake is van open vuur of er activiteiten gepland zijn met een risico voor de veiligheid dan 
moet dit expliciet met De Balie besproken worden en akkoord op gegeven worden voordat deze 
plaats kunnen vinden. 
 

• Onze algemene voorwaarden en huisregels zijn van toepassing met uitzondering van de 
annuleringsvoorwaarden. Deze zijn bij clubnachten: tot 2 maanden voor aanvang kan het 
evenement zonder kosten worden geannuleerd, daarna wordt altijd een bedrag van € 2500 (excl. 
btw) in rekening gebracht ter compensatie van gemiste inkomsten. Een maand van tevoren gaat 
de helft van de bargarantie in. 
 

• Jullie huren onze zalen casco en nemen eigen technici en apparatuur mee (licht, geluid etc.). 
Wanneer er meerdere avonden achtereenvolgend geprogrammeerd wordt, wordt de technische 
apparatuur gedeeld met de aansluitende nachten, bijvoorbeeld tijdens ADE. Wij maken dan 
gebruik van dezelfde leverancier voor technische installatie.  Hier kunnen jullie de technische 
benodigdheden huren.  
 

• Voor apparatuur moet door de hurende partij een verzekering worden afgesloten. Ook is het de 
verantwoordelijkheid van de organisator om deze spullen veilig op te (laten) bergen in een 
afsluitbare ruimte. Dit betreft ook eigen CDJ’s en andere kwetsbare apparatuur. 
 

• De Balie heeft helaas geen opslagruimte ter beschikking i.v.m. de opslag van onze eigen spullen 
 

• Tijdens jullie aanwezigheid (opbouw, afbouw, en wanneer ons dat nodig lijkt in de nacht) is er 
een technicus van ons aanwezig. Deze technicus is ter ondersteuning van jullie technisch team: 
bediening hoogwerker, toegang tot trussen, aanwijzen van stroompunten, etc. We stellen bij 
deze deal onze zalen casco ter beschikking, alle technische apparatuur wordt door jullie 
opgehangen, bediend en afgebouwd.  Het uitlichten van de gangen wordt door jullie technici 
gedaan.  
 

• De zalen zijn beschikbaar van 8 uur voor het event(op zijn vroegst 11.00) tot 8 uur erna(op zijn 
laatst tot 13.00). De zalen worden daarna weer ingezet voor andere programmering dus dan 
moeten alle spullen weg zijn. Als er buiten deze tijden gebruik gemaakt wordt van de zaal wordt 
er steeds een dagdeel zaalhuur in rekening gebracht. 
 



• De Balie is niet aansprakelijk voor technische mankementen.   
 

• Wij hanteren een bar omzetgarantie van €8000. Als dit niet omgezet wordt aan de bars, zal het 
verschil worden doorberekend aan de externe partij.  
 

• De omzet bij de bars is voor De Balie, de inkomsten bij de kaartverkoop zijn voor de organiserende 
partij.  
 

• Schade aan ieder eigendom van De Balie zal worden verhaald op de externe partij 
 

 

 

Kosten: 

Casco huur: €2500,-  

Inclusief: 

• Zaalhuur 
•  3 a 4 portiers 
• Begeleidende technicus vanuit De Balie 
• Schoonmaak 
• Personeel voor horeca / ticketing / garderobe 
• Club coördinatie bars / portiers / garderobe / muntverkoop / contact organisatie 

Exclusief: 

• Externe technische installatie en technici 
• Feestdagentoeslag barpersoneel: € 2000,- 
• Feestdagen toeslag techniek: € 500,- 
• Schoonmaakkosten op een feestdag: € 800,- 
• Schoonmaakkosten incl. confetti op een reguliere dag: € 800,- 
• Schoonmaakkosten incl. confetti op een feestdag: € 1600,- 
• Evt ontheffingsvergunningen, max € 230,- 

 

 

 


