
 
 
     
 

VERHUUR THEATERZAAL  
 
De Rietwijker is een gebouw in de Banne in Amsterdam-Noord waar (op startende) bedrijven, 
buurtbewoners, theater- en muziek gezelschappen en conferenties een ruimte vinden. We 
beschikken over een ruimte theaterzaal met foyer, een spiegelzaal en een keuken met catering 
mogelijkheden. 
 
De theaterzaal heeft vele mogelijkheden, zoals:  

- theatervoorstellingen 
- montages  
- live muziek  
- filmvertoning 
- feesten en partijen 
- conferenties 
- workshops 

 
Algemene informatie  

• Afmeting zaal: 14,5 x 12,5 x 5,25 (L x Bx H in meters, 180m2 zonder gordijnen, 
154m2  binnen de gordijnen) 

• De theaterzaal heeft 90 vaste zitplaatsen op een tribune 
• De afmetingen van de foyer zijn 200m2 (met verschillende hoeken). Bijeenkomsten 

die uitsluitend in de foyer plaatsvinden: max. 50 mensen. 
• De grote deuren tussen de zaal en de foyer kunnen geopend worden, waardoor er een 

grote lange ruimte ontstaat waar tot 250 mensen in kunnen voor activiteiten. 
• De Rietwijker is een theater waar bepaalde regels gelden, lees daarom goed onze 

algemene voorwaarden door.  
 
 



 

 

Tarieven  
De Theaterstraat hanteert voor de theaterzaal in de Rietwijker verschillende tarieven voor 
verschillende activiteiten. Als de huurder de theaterzaal voor meerdere dagen of weken wil 
huren zijn er prijsafspraken mogelijk. Daarnaast zijn er extra kosten verbonden aan extra 
faciliteiten 
 
Extra faciliteiten: 
 

• Gebruik van beamer en scherm     € 35   
• Gebruik theaterlicht (inclusief gebruik krachtstroom)  € 30 
• Gebruik geluid uitgebreid      € 30 

             (bijv. microfoons en microfoon-standaard) 
• Gebruik decor opslag       in overleg 
• Inhuren technicus (per uur, minimaal 2 uur)    € 25 

 
• In overleg en tegen extra kosten kunnen extern we voor u extra tafel, stoelen huren. 
• In overleg kunnen we ook aankleding, ontvangst, kassa, presentatie en regie van een 

evenement organiseren.  
• bij verhuur in het weekend wordt een open/sluit toelage gerekend  

 

Bar  
• Het is mogelijk zelf consumpties voor bij uw voorstelling of partij te schenken. 

 

Catering  
• Het is mogelijk catering te (laten) bezorgen in de Rietwijker.  
• In het pand is een cateringbedrijf aanwezig waar u afspraken mee kunt maken. Voor 

meer informatie zie debakbrommer.com, contact gegevens zijn: 
aangespoeldeverhalen@gmail.com. Er zijn ook andere mogelijkheden.  

• Als er gegeten of gedronken wordt in de Rietwijker rekenen wij schoonmaakkosten 
van €50,-.  



 
Techniek 

• De theaterzaal van de Rietwijker is een vlakkevloer theater. Het speelvlak is 11 meter 
diep bij 14 meter breed. 

• Speeloppervlak is ongeveer 154 m2 
• De theaterzaal heeft 90 vaste zitplaatsen. Dit kan uitgebreid worden met een aantal 

rijen stoelen aan de rand van het speeloppervlak. Hiervan afwijken mogelijk na 
overleg vooraf.  

• De theaterzaal van de Rietwijker beschikt over:  
  o vast theaterlicht met lichtmixer 
  o PA met XLR input stageblock en 3 microfoons,  
  o beamer en een scherm (van 4,30 x 3,20 meter) 
 Gebruik hiervan brengt extra kosten met zich mee. 

• Bij het gebruik van geluidsfragmenten in een voorstelling graag zelf een geluidsdrager 
meenemen (mp3-speler, telefoon of laptop).  

• Het afspelen van beelden via de beamer kan vanaf een laptop (zelf meebrengen). De 
laptop kan ook op het podium aangesloten worden voor zelfbediening. De laptop moet 
een VGA-aansluiting hebben (of adapter zelf meenemen). Er is op aanvraag een 
coördinator aanwezig die technische ondersteuning biedt en basis technische 
handelingen uitvoert. Voor uitgebreide licht- en geluidsplannen dient er een eigen 
technicus aanwezig te zijn. 

 
Overige faciliteiten  

• Verschillende tafels,  staan-tafels en stoelen  
• Wifi  
• Er is een soort kleedkamer aanwezig.  

 

Schoonmaak 
• Er wordt van de huurder verwacht dat hij de ruimte schoon achterlaat. Mocht er toch 

een schoonmaker extra moeten worden ingehuurd na verhuur, dan zijn de kosten voor 
de huurder. 

• Extra kosten worden berekend bij feesten partijen of bijeenkomsten waarbij 
consumpties genuttigd worden.  

 
Feesten en Partijen 

• Bij feesten en partijen met meer dan 50 mensen moet er afspraken worden gemaakt 
over beveiliging.  

 
Afspraken  

• Financiële en praktische afspraken met betrekking tot de theaterzaal en foyer worden 
gemaakt met een vertegenwoordiger van de Theaterstraat.   

• Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 
• Het is aan te raden een afspraak te maken voor een bezichtiging, ruim voor het 

plaatsvinden van de voorstelling.  
• Alle afspraken worden vooraf vastgelegd in een overeenkomst.  
• De factuur wordt na afloop van de voorstelling of het evenement toegestuurd.  

 
 
Neem voor vragen en het maken van afspraken contact op met de kwartiermaker van de 
Theaterstraat via arthur@broedstraten.nl 


