Prijzen
Entreepoort met circushekken, breedte tot 13 m

€ 300,--

4 Carnivale banners in lampenbogen

€ 400,--

6 lijsten circusposters op staanders

€ 150,--

6 krijt aankondigingsborden

€ 150,--

Draaiorgel met orgeldraaier 2 x 45 min.

€ 400,--

Pagodetent 10 m

€ 600,--

Pagode + entree, façade, hemel en tribune 120 pers.

€ 950,--

2 Baldakijntenten

€ 400,--

Front voor Baldakijntent

€ 100,--

2 Fronten voor Baldakijntenten

€ 150,--

4 Baldakijntenten

€ 750,--

Bombardo tent

€ 450,--

Bombardo tent met front + binnen hemel

€ 550,--

Metamorfoso tent

€ 400,--

Metamorfoso tent met façade en binnen decor

€ 500,--

Woonwagen 4,5 m

€ 400,--

Woonwagen 5 m met verkoopluik/ loketten

€ 500,--

Houten circushekwerk 80 m

€ 500,--

Circusdecor 6 m

€ 300,--

Circusdecor 12 m

€ 400,--

Circuspiste max Ø 7 meter

€ 250,--

Circusdecor, circuspiste, belichting

€ 500,--

Tribune 650 personen, 3 rechte vakken van 15 m

€ 1.350,--

www.circusdecoratie.nl

Voorwaarden
-

-

De prijzen zijn gebaseerd op één gebruiksdag
Per extra gebruiksdag rekent Circusdrome 10 % extra
De opbouw vindt plaats op de gebruiksdag of de dag ervoor
De afbouw vindt plaats direct na afloop van het evenement of de daaropvolgende
dag
De opbouw gebeurd altijd door eigen medewerkers van Circusdrome. Circusdrome
kan een korting aanbieden als uw medewerkers/ vrijwilligers helpen bij de op- en
afbouw.
De locatie van te plaatsen theatertenten en woonwagens dient goed bereikbaar te
zijn voor een bus met aanhanger.
De prijzen zijn exclusief reiskosten. Voor losse materialen en decoratiepakket 1 en
het circusdecoratiepakket bedragen de reiskosten € 0,22 per kilometer vanaf
Groningen. Voor woonwagens en de decoratiepakket 2 bedragen de reiskosten €
0,33 per kilometer vanaf Groningen. Voor decoratiepakket 3 bedragen de reiskosten
€ 0,66 per kilometer vanaf Groningen. Circusdrome berekent 2 x de reiskosten ivm
een opbouwrit en een afbouwrit.
Beschadigde, en/ of vermiste materialen worden in rekening gebracht.
De materialen dienen na gebruik altijd schoon opgeleverd te worden. Circusdrome
behoudt zich het recht voor eventuele schoonmaakkosten in rekening te brengen.
De prijzen zijn exclusief 21 % btw.

www.circusdecoratie.nl

