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Dossier verhuur circuskerk 
 
De circuskerk is een plek waar mensen samenwerken met circus als drijfveer, een plek die 
aanzet tot dialoog en ontmoeting in de buurt, een plek waar jong en iets ouder 
circusgeweld kan leren, trainen en creëren. 
 
Onze (circus)werking komt steeds op de eerste plaats, zalen verhuren is niet onze 
kerntaak. Wel stellen we graag onze locatie beschikbaar indien dit een meerwaarde is voor 
jouw activiteit/evenement.   
 
Onze circuskerk is hoofdzakelijk op zaterdagavond en zondag beschikbaar voor verhuur. 
Uit respect voor onze buren verhuren we de ruimte nooit na 22u. Wij verhuren de ruimte 
niet voor privéaangelegenheden: feesten, trouwfeesten, verjaardagen… De ruimte is 
vooral geschikt als presentatieruimte.  
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Prijzen  
Vanuit onze organische manier van werken hebben wij een prijzenbeleid opgesteld dat is 
onderverdeeld in vier categorieën.  

 
- Artistieke programmatie 
- Sociaal georiënteerde verenigingen  en andere maatschappelijke instellingen  
- Commercieel gebruik 
- Vergaderingen  

 
Tarieven artistieke programmatie:  
 

1. Er is de mogelijkheid om onze zaal kosteloos te gebruiken voor een try-out of 
optreden, dit als de inkomsten van de ticketverkoop en bar voor Circusplaneet zijn.  

2. Wil je de kerk voor een langere periode gebruiken of heb je een uitzonderlijke 
vraag, stel ze gerust via mail naar circuskerk@circusplaneet.be. Wij staan open om 
te kijken wat er mogelijk is.  

 
Tarieven verenigingen en maatschappelijke instellingen:  
 

€100/activiteit//dag - 
Wij faciliteren voor de buurt. 
(Malem) 

€300/activiteit//dag -  
Kleinere verenigingen die 
gelijkaardige doelstellingen 
als de onze nastreven.  

€500/activiteit/dag  -  
Maatschappelijke 
instellingen die bijdragen 
aan een inclusieve 
ontwikkeling van onze 
samenleving.  

 
Tarieven Commercieel gebruik:  
Voor alle vennootschappen en andere private spelers rekenen wij een basiskost van €900.  
 
Tarieven Vergaderingen:  
1. Vergaderingen tijdens de openingsuren van de foyer zijn gratis. Drankjes kunnen worden 
genoteerd en op het einde allemaal samen afgerekend. Op aanvraag kan een factuur 
worden opgemaakt.  
2. Na de openingsuren van de foyer rekenen we een basistarief aan van €45 + drankjes 
noteren op het daarvoor voorzienend blad.  
 
De openingsuren van de foyer zijn*: 
Maandag – 13u30 tot 17u30 
Dinsdag – 13u30 tot 17u30 
Woensdag – 13u30 tot 17u30 
Donderdag – 13u30 tot 17u30 
Vrijdag – 13u30 tot 21u 
Zaterdag – 13u30 tot 17u30 
* De foyer is gesloten tijdens schoolvakanties en op feestdagen. 
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Tarieven extra’s: 
● Foyervrijwilliger bar €30 (forfait voor 4 uren) + €7,5 per extra uur  
● Medewerker onthaal/Presentatie/ondersteuning: €45/uur  
● Technische ondersteuning/podiumtechnicus/klaarzetten zaal: €45/uur 
● Schoonmaak: €125  

Huisreglement  
Bij Circusplaneet kan heel veel. Tegelijkertijd geloven we in het verhaal ‘Goede afspraken, 
goede vrienden’.  
 
Om het voor jou, ons en de buurt aangenaam te houden, hebben we een reglement 
opgesteld:  
 

Veiligheid / Foyer  Circus Buurt 

- Geen glas in de 
circuszaal 

 
- Enkel water is 

toegelaten in de 
circuszaal.  

 
- Roken is enkel 

toegelaten in onze 
zijtuin. (Zie asbak)  

 
 

- Geen circus zonder 
begeleiding 
 

- Onze eigen 
circusactiviteiten 
hebben steeds voorrang 

 
- Het circusmateriaal kan 

enkel gebruikt worden 
in samenspraak met 
één van de lesgevers.  

- Geen activiteiten na 22u  
 

- Communiceer steeds 
met een glimlach 

 
- Respect als 

uitgangspunt  

Algemeen  
 

- Indien er activiteiten bezig zijn in de circuszaal, mag je de zaal niet betreden. 
 

- Met (buiten)schoenen mag er NIET op de zwarte tumblingmatten gelopen worden.  
 

- Indien je alcohol wilt schenken op je evenement moet je dit op voorhand laten 
weten.  
 

- Tijdens of voor een circusactiviteit mag er geen alcohol geschonken worden.  
 

- Alle vormen van verdovende of pepmiddelen (drugs) zijn niet toegelaten.  
 

- We appreciëren het enorm als er geholpen wordt om de zaal klaar te zetten en op 
te ruimen.  
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Huurvoorwaarden 
Hoe reserveren?  
Wens je de kerk te huren, vul dan eerst het aanvraagformulier in.  
Deze aanvragen behandelen we elke dinsdagochtend tijdens een intakegesprek. Zo krijg je 
elke volgende dinsdag een antwoord. Indien je dringende vragen hebt, mail naar 
circuskerk@circusplaneet.be of bel 0473 28 86 16.  
 
Wat te doen bij annulatie?  
Kosteloos annuleren kan tot en met 14 dagen voor de afgesproken datum.  
Bij annuleringen onder de 14 dagen betaal je de helft van het afgesproken bedrag.  
 
Aansprakelijkheid 
De huurder neemt persoonlijk ten opzichte van de verhuurder alle aansprakelijkheid op zich 
voor alle schade die tijdens de huurperiode, zowel aan de roerende als aan de onroerende 
goederen zou kunnen toegebracht worden, zowel door de huurder als door al wie zich met 
zijn toestemming in de verhuurde lokalen en aanhorigheden bevond tijdens de 
huurperiode. Het ontbreken van die toestemming moet door de huurder bewezen worden. 
 
De verhuurder wijst alle aansprakelijkheid af en de huurder ontslaat hem van alle 
aansprakelijkheid voor alle roerende goederen, kledij, apparaten, geld en waarden, 
toebehorend aan de huurder of aan al wie zich tijdens de huurperiode in de lokalen en hun 
aanhorigheden bevonden en die aldaar na overhandiging van de sleutels aan de 
verhuurder, zouden achtergelaten geweest zijn. Wel zal de verhuurder de huurder 
onmiddellijk op de hoogte stellen indien hij dergelijke zaken ontdekt, waarna de huurder 
over 24 uur beschikt om ze op te halen. 
 
De huurder ontslaat de verhuurder van alle aansprakelijkheid voor de gevolgen van 
gebeurlijke onderbreking tijdens de huurtermijn van toelevering van elektrische stroom, 
warmtevoorziening, wateraanvoer, veroorzaakt door een gebeurtenis, een technisch defect 
of handelingen van derden waarop de verhuurder geen vat heeft.    

https://docs.google.com/forms/d/1N6Ih7SW4e3bYaQzuriyAbpTQYJKhvIPLUhmMlwmiLVE/edit#settings
mailto:circuskerk@circusplaneet.be
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Infrastructuur  
 
Laden en Lossen 
Laden en lossen gebeurt aan de voorkant van de kerk via de foyer die verbonden is met de 
zaal. De centrale doorgang naar de zaal is 2m breed en 2,5m hoog.  
De zijdelingse doorgangen (langs de kleedkamers) zijn beide 1,20m breed.  
 
Circuszaal 
Het podium (licht grijs) 
Er is rondom rond een rood gordijn. Erachter is er nog 
een beetje stockage ruimte voor materiaal. Er geven 2 
enkele deuren uit op de zijkanten van het podium. 
 
Zaal (donker grijs)  
De muren zijn wit. De vloer is van gepolierde beton.  
Er mag zeker NIET geboord/gevezen worden in de vloer 
omwille van vloerverwarming. 
 
Kleedkamers (blauw) 
Er zijn 2 kleedkamers  
 
Kelder (onder het podium) 
Er is een frisse kelder die gebruikt kan worden als 
backstage met 2 deuren die via een trap op het podium uit komen. 
 
Extra’s op aanvraag. 
(Let op: Om deze extra’s te realiseren rekenen wij op zijn minst één ondersteunende 
medewerker aan, zie bovenstaande tarievenkader).  
 
- Beamer en projectiescherm 
- Opstellen van de tribune/stoelen  
- Basis audioinstallatie: Microfoon, zwevende micro, box met aux en/of bluetooth).   
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Foyer 
 
Bar: 

- Bakfrigo (op aanvraag) 
- Oven (op aanvraag)  
- Borden (50)  
- Microgolf 
- Tassen klein 25  
- Tassen groot 35  
- Wijnglazen 20 
- Bierglazen 20 

- Kommen (25) 
- Groot koffiemachine 1,8l  (op 

aanvraag) 
- Waterkoker 
- Gootsteen  
- Versterker muziek (Bluetooth)  
- Kuisgerief 

 
Technische info Foyer  
 

● Wifi → Circusgasten, Wachtwoord → ‘grootGeheim’  
● 9 tafels om aan te zitten, met bijhorende krukjes/stoelen.  
● Bakfrigo (op aanvraag)  
● Spelletjeskast  
● Verschillende stopcontacten  
● Verdeelstekker (op aanvraag) 
● 3 grotere tafels op het tweede verdiep. 
● Een circusbibliotheek  
● Twee genderneutrale toiletten 

 
 
Drankaanbod: 
(achteraf te factureren of ter plaatse betalen) 
 

Water  Spuitwater   Gratis 

Thee  Bosbes Groen Kamille Earl Grey €1,20  

Koffie Koffie met 
melk 

Espresso    €1,30  

Cappuccino  Latté 
Macchiato  

Chocomelk Koffie 
Choc 

Wiener  
Mélange 

€2,20  

Limonades  
Plat of Bruis 

Rabarber 
Vlierbloesem 

Bloedappelsien 
Citroen 

Framboos Gember/limoen €1,70  

 
 
Alcoholische consumpties enkel in samenspraak met de verantwoordelijken:  
Bruur: €3 
Rode/witte wijn: €4  
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Rigging en Techniek  
 
Er is een Alp-lift aanwezig 
Het grid bestaat uit 6 overspanningen. 
De 2 overspanningen in de zijbeuken hebben een hoogte van 5m  
De 4 overspanningen in het midden hebben  2 verschillende hoogtes 7,8 aan de zijkant en 
8,08 in het midden. 
Er zijn 8 grondankers (de vierkantjes op 
het plan). 
In de zijbeuken zijn er 6 ankerpunten op 
een hoogte van 20 cm en een riggingsbuis 
op een hoogte van 1,20m 
 
 
Elektriciteit 
 
Licht 
Lichttafel 
pc wing van chamsys 
Spots:  
4x brightec 150 EZ 
4x brightec 250 EZ 
4x mac 300 
4x mac 500 
4x showtec 
 
Geluid 
boxen: 4x QSC k12.2 (2 steeds aanwezig in de zaal 2 in andere zaal) 
Mengtafels: nog niets noemenswaardig 
Micro's: 
1x AKG C1000S 
Line 6 XD-V75 handheld microfoonset (2.4 GHz) 
 
Video 
Beamers: 1x epson lcd projector model h718b 
Scherm: 100 inch 
 
Allerlei 
Balletvloer (zwart/wit) aanwezig 
3x kettingtakel 3 ton 
Divers ophangmateriaal: staalkabel, harpen, klemmen, slings, musketons ... 
Er is een kleine werkplaats met technisch materiaal aanwezig.  
Technische verantwoordelijke: Renaud Onderdonck. renaud@circusplaneet.be 
0477/297471 
 
 
 
 

mailto:renaud@circusplaneet.be
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Groene planeet 
 
Met Circusplaneet streven we naar sociale en ecologische duurzaamheid. Dat betekent dat 
we in onze circuskerk op een duurzame manier omgaan met mensen en met de 
leefomgeving.  
 
Deze inspanningen leveren we om de impact van onze activiteiten op de mens en het milieu 
zo laag mogelijk te houden:  
 

● Plat water, bruiswater en limonades worden gemaakt met leidingwater. 
● We werken samen met OXFAM wereldwinkels voor de levering van de dranken. 

Onze producten zijn fairtraide / lokaal.  
● We renoveerden het gebouw zoveel als mogelijk met ecologisch duurzame 

materialen.  
● We vangen het hemelwater op in een put en hergebruiken het om de toiletten te 

spoelen. 
● We investeerden in een zuinig verwarmingssysteem.  
● We onderzoeken de thermische optimalisatie van de glasramen in de kerk. We 

plaatsen in 2023 superisolerend glas.  
● We kopen toiletpapier via The Goodroll, een bedrijf dat een deel van de omzet 

investeert in projecten in het Zuiden.  
● We nemen enkel 100% groene stroom en aardgas af bij een leverancier die 

duurzaamheid hoog in het vaandel draagt.  
● We volgen onze impact met de tool EnergieID. We streven jaarlijks naar een 

verminderd energieverbruik t.o.v. het jaar voordien.  
● We onderzoeken de plaatsing van zonnepanelen op het dak van de kerk i.s.m. een 

burgercoöperatie.  
● We engageren ons in het netwerk Greentrack Gent met andere Gentse Culturele 

Partners. 
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