
Huurtarieven Parnassus
In Parnassus verhuren we een unieke feest- en concertzaal in de voormalige Franciscanen-

kerk in hartje Gent. Parnassus heeft twee ruimtes die gehuurd kunnen worden:  
de concertzaal en de sacristie. Als je dit wenst, kan je ook een projectiescherm,  

beamer, podium of geluidsinstallatie bijhuren.

Het geheel is 400m² groot. De zaal biedt ruimte aan 280 zitplaatsen in theaterstijl  
of 160 zitplaatsen om te eten. Verras je bezoekers met deze originele feestlocatie!

Benieuwd wanneer de feestzaal nog beschikbaar is?  
Mail naar info@het-restaurant.be.

privé  
(particulieren + bedrijven) 

(excl. 21% BTW)

vzw / vereniging / 
openbare dienst /coöperatieven

zelf stoelen  
plaatsen

Ateljee plaatst  
de stoelen 

Dag weekend of feestdag 09u00 - 24u00 € 1.100 € 550 € 650

Dagdeel van 5 uur (vrij, za & zo) 09u00 - 14u00 € 650 € 300 € 400

Dagdeel van 5 uur (vrij, za & zo) 14u00 - 19u00 € 650 € 300 € 400

Dagdeel van 5 uur (vrij, za & zo) 19u00 - 24u00 € 650 € 300 € 400

Dagdeel vanaf 16u (ma tot do) € 150 € 250

Afsluit na dagdeel (ma tot do) € 50 € 50

Permanentie per uur (indien nodig) € 50 € 50 € 50

Sacristie per halve dag € 50 € 25

Dagdelen overschrijden = 150/per uur extra

Waarborg / voorschot € 250 € 250 € 250

Verwarming 15 oktober tot 15 maart € 50 € 50 € 50

Projectiescherm € 50 € 50 € 50

Beamer € 50 € 50 € 50

Podium € 100 € 100 € 100

Geluidsinstallatie € 25 € 25 € 25

Langlopende projecten / tentoonstellingen € 25 € 25 € 25

Repetities € 250 € 250 € 250

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid: te voorzien door klant.
Wanneer nodig moet door de klant SABAM worden aangevraagd en betaald.

Verbruik drank gaat via Ateljee vzw of cateraar.
Keukens/afwaszone kunnen enkel worden gebruikt door onze vaste cateraars.

De klant heeft de keuze om door één van de vaste cateraars het feest te laten verzorgen.


