
VERHUUR 
DE KRING

 

WELKOM 
BIJ DE KRING!
Wat leuk dat je aan De Kring denkt voor het
organiseren van een evenement, voorstelling,
zakelijke- of netwerkbijeenkomst. 

De Kring maakt van elke gelegenheid een
unieke beleving in de magische sfeer van het
theater. Van een avond ongedwongen genieten
van een voorstelling tot een stijlvol diner of
zakelijke bijeenkomst. De Kring verbindt
mensen in hun behoefte aan inspiratie, cultuur
en ontspanning en zorgt ervoor dat iedereen
zich een welkome gast voelt. 

We informeren je graag over de mogelijkheden
en prijzen. Alle genoemde prijzen zijn geldig tot
en met 31 december 2022.

Neem gerust contact op of kom gezellig langs
bij De Kring. 

Ontmoet ik jou binnenkort?

Elise Langeveld 
Eventmanager 

T  0165 745 825
M 06 300 577 21
E  verhuur@dekringroosendaal.nl



 ONS PODIUM 
JOUW 
VERHAAL

ONTDEK DE
MOGELIJKHEDEN
Beleef een onvergetelijke ervaring tijdens een
voorstelling, schoolmusical, gala of presentatie
in De Kring. Vele artiesten en bedrijven gingen 
je al voor! Wij bieden een uitgebreid aanbod van
technische faciliteiten en een professioneel
technisch team. 

Op zoek naar een inspirerende locatie voor het
houden van een netwerkevent, beurs of
bedrijfsfeest? In de sfeervolle foyers of in het
stijlvolle Over de Tong worden contacten snel
gelegd. Een vakkundig en gastvrij horecateam
zorgen ervoor dat jouw gasten genieten in een
ontspannen sfeer. 

Al eens gedacht aan een theaterarrangement? 
Zet zakelijke relaties, medewerkers of collega’s
eens extra in de spotlight. Bekijk het
verrassende theateraanbod op onze website
dekringroosendaal.nl en laat je inspireren. 

De Tongerlotuin straalt van geschiedenis en
gezelligheid. Binnenkort sluit onze tuin aan op
het nieuwe stadspark. Een prachtige locatie voor
jouw bruiloft, workshop of training. 



 
IEDEREEN 
IS WELKOM!

WIE ZIJN WIJ?
De Kring is onderdeel van het Cultuurcluster
Roosendaal. De organisatie zet zich in voor
cultuur in de gemeente Roosendaal. Met
organisaties als De Kring, het Tongerlohuys en
CultuurCompaan is het Cultuurcluster
verantwoordelijk voor historisch erfgoed,
theatervoorstellingen en cultuureducatie in de 
hele omgeving.

De Kring biedt buiten professionele theater-
gezelschappen, een podium aan gebruikers die
op cultureel en maatschappelijk vlak bijdragen
aan cultuur in Roosendaal en/of draagvlak
creëren. We ondersteunen amateur- en (semi-)
professionele gezelschappen op cultureel vlak.
We bieden ze een podium en helpen waar
mogelijk op andere vlakken.

De Kring is ook een ideale plek voor zakelijke en
particuliere bijeenkomsten in de magische sfeer
van het theater. Als theater staan wij midden in
de samenleving en daarom kunnen wij een ook
een bijzondere bijdrage leveren aan een
persoonlijk afscheid of het verzorgen van een
condoleance.

Onze gebruikers hebben we overzichtelijk in kaart
gebracht. Dit schept duidelijkheid en uniformiteit.
De kortingen op de zaalhuurprijzen zijn
gekoppeld aan de profielen. 



GEBRUIKERS PROFIELEN

Cultureel en maatschappelijk 
Non-profit organisaties uit de gemeente Roosendaal waarbij kunst, cultuur en podiumkunsten of het
maatschappelijk belang centraal staan. Zij dragen bij aan culturele of maatschappelijke activiteiten voor
de Gemeente Roosendaal en haar inwoners. 

Onderwijs
Onderwijsinstellingen uit de Gemeente Roosendaal, waarbij de activiteit bijdraagt aan de ontwikkeling van
kunst, cultuur en podiumkunsten voor leerlingen en studenten. 

Cultuur, maatschappelijk en onderwijs buiten de Gemeente Roosendaal
Culturele en maatschappelijke organisaties die bijdragen aan culturele activiteiten, maatschappelijk belang
of ontwikkeling van kunst, cultuur en podiumkunsten voor Roosendaal en haar inwoners. 

Gemeente Roosendaal
Activiteiten die georganiseerd worden door de Gemeente Roosendaal die bijdragen aan de gemeente en
haar inwoners. 

Sponsors-netwerkrelaties of alliantie/samenwerkingspartners
Organisaties en/of relaties die bijdragen aan financiële steun en zichtbaarheid van De Kring of draagvlak
creëren voor De Kring.

Cultuurcluster
Alle activiteiten van Cultuurcluster Roosendaal

Commercieel
Organisaties en/of bedrijven die als doel hebben winst te maken en/of activiteiten organiseren waarbij
cultureel of maatschappelijk belang geen rol speelt. 

Vaste huurders
Organisaties en/of bedrijven die minimaal 20 x per jaar huren en een huurdersovereenkomst 
aangaan met De Kring. 



ZAALHUUR 
Prijzen per dagdeel 

Grote Zaal 
Podium Grote Zaal
Kleine Zaal
Foyer
Theatercafé
Over De Tong
Tongerlotuin
Vergaderzaal
Artiestenfoyer inclusief koffie- en thee faciliteiten. 
Overige dranken op basis van nacalculatie

Prijzen zijn exclusief 21% btw m.u.v. de Grote en Kleine Zaal. 

KORTINGEN
Culturele- en maatschappelijk betrokken
organisaties en onderwijsinstellingen uit
Roosendaal ontvangen 100% korting op de
zaalhuur* (max. 2 dagen) per event. Hier valt 
ook het Cultuurcluster onder. 

Culturele- en maatschappelijk betrokken
organisaties en onderwijsinstellingen buiten
Roosendaal ontvangen 40% korting op de 
zaalhuur per event (max. 2 dagen) en 100% 
korting op de zaalhuur tijdens de opbouwdag 
(max. 1 dag).

De Gemeente Roosendaal ontvangt 40% op 
de zaalhuur (max 2 dagen) per event.

We hanteren speciale tarieven voor sponsors 
en netwerkrelaties. Met alliantie- en
samenwerkingspartners maken we op maat
gemaakte (prijs)afspraken.

Vaste huurders ontvangen een huurdersover-
eenkomst en dit biedt vele voordelen. 

*Bij een korting van 100% op de zaalhuur
brengen wij € 75,- facilitaire kosten per zaal in
rekening en werken wij met betrekking tot de
horecafaciliteiten met een omzetgarantie van 
€ 300,- ( m.u.v. het eerste uur na afloop van 
een event of voorstelling ). 

   1e  

€ 995,-
€ 495,-
€ 495,-
€ 350,-
€ 250,-
€ 250,-
€ 250,-
€ 100,-
€   75,-

   2e

€ 597-
€ 297-
€ 297,-
€ 210,-
€ 150,-
€ 150,-
€ 150,-
€   75,-
€   75,- 



DE KRING
ZAKELIJK
De ideale plek voor evenementen in de
magische sfeer van het theater!

De Grote en Kleine Zaal bieden de meest
uiteenlopende mogelijkheden voor het
organiseren van zakelijke events.

De Grote Zaal heeft een capaciteit van 880
zitplaatsen. De Kleine Zaal beschikt over een
multifunctionele tribune voor 224 personen en 
biedt 450 staplaatsen. 

Voor en tijdens het evenement kan je rekenen
op advies en professionele begeleiding door een
vakkundig technisch team. 

Netwerken en napraten doe je in het gezellige
Theatercafé of in het stijlvolle Over de Tong! 

Heb je vragen omtrent technische zaken neem
dan contact op met één van onze coordinators. 

T 0165 751 660
E coordinator@dekringroosendaal.nl



LIVE STREAMING 
& VIDEO OPNAME
Maak jouw conferentie, bijeenkomst,
vergadering of voorstelling toegankelijk voor
iedereen. 

Vanuit een professionele regieruimte worden
camera's aangestuurd om jouw evenement live
uit te zenden of te laten opnemen.

Wil je dat iedereen kan meekijken of juist een
select gezelschap? De Kring biedt een
beveiligde omgeving aan inclusief de
mogelijkheid om bezoekers tickets te laten
kopen voor jouw uitzending.

De prijzen voor live streaming zijn exclusief een
starttarief van 4 uur techniek en technische
begeleiding o.b.v. nacalculatie. Voor een extra
camera berekenen wij € 50,-

Voor een video opname van een voorstelling of
presentatie (max. 2 uur) met 1 camera
berekenen wij € 150,-

De prijzen zijn exclusief 21% btw. 

GROTE ZAAL
 

INCLUSIEF 4 
DOME CAMERA'S

 
€ 350,-

KLEINE ZAAL
 

INCLUSIEF 3
DOME CAMERA'S

 
€ 325,-



KLEINE ZAAL
INCLUSIEF BASISLICHT

 
GELUID        € 175,-
PROJECTIE  € 275,-
SCHERM VA €   75,-

 
 
 

GROTE ZAAL
INCLUSIEF BASISLICHT

 
GELUID        € 300,-
PROJECTIE  € 450,-
SCHERM VA € 100,-

 
 
 

TECHNIEK &
FACILITEITEN
Ontdek de mogelijkheden om jouw evenement
naar een hoger niveau te brengen. 

Wij berekenen technische uren op basis van
nacalculatie tegen een uurtarief van € 44,-
per persoon. 

Alle prijzen zijn excl. 21% btw. 

Neem voor meer informatie contact op 
met één van onze coordinatoren.

T 0165 751 660
E coordinator@dekringroosendaal.nl 

Zendermicrofoon 
Flatscreen 43" op statief
Laptop 
Flipover 
Vleugel Yamaha S6 (Kleine Zaal)
Vleugel Steinway C (Grote Zaal)
Stemmen
Podiumelement p.st
Balletvloer Grote Zaal 
Balletvloer Kleine Zaal 
Lessenaar p.st
Orkeststoel p.st
Pipe and drape kit 24 m
Volgspot 1220
Lichtpakket led wash 
Lichtpakket led wash en spots
All In lichtpakket

€ 80,-
€ 75,-
€ 65,-
€ 15,-
€ 260,-
€ 450,-
€ 100,-
€ 15,-
€ 140,-
€ 90,-
€ 2,50
€ 3,50
€ 150,-
€ 115,-
€ 400,-
€ 720,-
€ 1000,-



KAARTVERKOOP
& SERVICE
De kaartverkoop van voorstellingen verloopt via
de website van De Kring. 

We adviseren je over het aanleveren van tekst-
en beeldmateriaal. Via social media en op onze
website promoten we de voorstelling.

Bezoekers ontvangen voorafgaand de
voorstelling een servicemail met alle informatie
rondom de voorstelling om het bezoek aan 
De Kring zo prettig mogelijk te maken. 
We staan niet voor niets bekend als het meest
gastvrije regionale theater!

De prijs per kaartje bedraagt € 1,25 en met
consumptie € 3,75.

Wij berekenen voor marketing- en organisatie
kosten met betrekking tot de kaartverkoop 
€ 155,- exclusief 21% btw per voorstelling. 

Kaartcontrole en het gebruik van de garderobe
zijn inclusief. 



THEATER
ARRANGEMENTEN
Geniet van een compleet avondje uit met
collega's of medewerkers! Of bezorg (zaken)
relaties een onvergetelijke avond bij één van
onze voorstellingen. 

Laat je verrassen door ons veelzijdige
theateraanbod. 

Jij en je gasten worden hartelijk ontvangen in
het sfeervolle theatercafé of stijlvolle Over de
Tong met koffie, thee en zoete lekkernijen. 

In de pauze en na afloop van de voorstelling
reserveren we een tafel voor je gezelschap. 
We serveren twee drankjes uit het Hollands
assortiment en twee bourgondische
bitterballen. Op tafel staan nootjes klaar. 

Wij verzorgen theaterarrangementen vanaf 
10 personen. 

Prijs per persoon € 13,50 inclusief btw en
exclusief kaartprijs. 

Supplement borrelplank € 2,50 p.p. 



GASTVRIJ 
HORECATEAM
Ons horecateam ontvangen jou en je gasten
gastvrij en vakkundig. 

Iets zoets of hartigs bij de koffie of thee?
Al onze lekkernijen komen van een
ambachtelijke, lokale bakker. 

We verzorgen rijkelijk belegde broodjes, 
een soepje of een salade. 
Liever een uitgebreidere lunch? 
We bespreken graag de mogelijkheden. 

Lokale cateraars bereiden heerlijke (crew)
diners, buffetten of een amuseparade. 

Al eens gedacht aan een bijzonder diner
backstage op het podium van de Grote Zaal of
in de Artiestenfoyer? Een onvergetelijke
ervaring voor uw gasten!

Napraten over een voorstelling, bijeenkomst of
presentatie doe je in ons sfeervolle theatercafé
of in het stijlvolle Over de Tong met een hapje
en een drankje. 

Alle prijzen van eten en drinken zijn 
inclusief btw. 

 



DRANKEN
Kopje koffie of thee
Verse muntthee                           
Cappuccino                                      
Koffie verkeerd 
Latte Macchiato                              
Espresso
Dubbele espresso
Warme chocolademelk

Kan koffie ( 8 kopjes ) selfservice
Kan thee ( 6 glazen ) selfservice
Frisdranken en vruchtensappen
Blikjes frisdrank backstage
Kan jus d'orange
Kan ranja ( 1 liter )
Pakje kinderdrank
Fles tafelwater bruisend of plat

Binnenlands gedistilleerd               vanaf          
Buitenlands gedistilleerd                vanaf

Cava per glas
Cava of Hugo per flesje 20 cc
Cava per fles
Welkomstcocktail                          vanaf
Tapbier
Speciaal bier van de tap                         
Speciaal bier per fles                     

Huiswijn per glas
Huiswijn per fles

BIJ DE KOFFIE  
OF THEE
Cranberrie of havermout choco kukse
Mini brownie ( per 6 stuks )
Worstenbroodje
Roosendoalertje heel of half
Petit four met logo ( vanaf 10 stuks )
Muffin
Chocolade of bosvruchten bombe
Gesorteerd mini gebak
Apple pie
Mini zoet assorti ( 2 p.p )

€ 1,30
€ 1,35
€ 2,50
€ 3,-
€ 3,-
€ 2,75
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,50

 

€ 2,75
€ 4,-
€ 3,25
€ 3,25
€ 3,25
€ 2,75
€ 3,25
€ 3,25

€ 16,-
€ 12,-
€ 2,75
€ 1,50
€ 12,-
€ 2,50
€ 1,-
€ 4,50

€ 3,50
€ 3,50

€ 4,50
€ 6,-
€ 27,50
€ 4,50
€ 2,75
€ 3,75
€ 4,75

€ 3,75
€ 22,50



HARTIG 
& GEZOND
Mini worstenbroodje ( per 6 stuks )
Mini belegd assorti ( vanaf 10 stuks )
Mini club sandwich assorti ( per 4 stuks )
Mini luxe belegd assorti ( vanaf 10 stuks )
Assorti belegde broodjes
Kop soep van de dag ( per liter )
Verse fruitsalade
Smoothie mango I banaan I sinaasappel
Maaltijdsalade carpaccio
Maaltijdsalade kip I spek

€ 1,30
€ 3,-
€ 3,-
€ 3,50
€ 3,75
€ 3,50
€ 4,-
€ 4,25
€ 12,50
€ 12,50

LUNCH
ARRANGEMENT
vanaf 10 personen

Mini worstenbroodje
Mini belegd assorti 2 per persoon
Mini club sandwich assorti
kop huisgemaakte soep of
Verse fruitsalade of 
Smoothie mango I banaan I sinaasappel

€ 15,-



BORREL
ARRANGEMENT
vanaf 35 personen                      € 19,50 

2 uur onbeperkt fris I bier I wijn
bourgondische bitterbal 2 p.p.
notenmix

supplement borrelplank                € 2,50 

FEESTEN &
NETWERKEN
Een jubileum, bedrijfsborrel of netwerkevent
vier je bij De Kring! 

Neem ook eens een kijkje in onze sfeervolle
Tongerlotuin die binnenkort aansluit bij het
nieuwe stadspark. Een prachtige locatie voor
jouw bruiloft, BBQ of verjaardagsfeest.

FEEST
ARRANGEMENT
vanaf 50 personen                      € 32,50

5 uur onbeperkt fris I bier I wijn
bourgondische bitterbal 
notenmelange

supplement borrelplank                € 2,50  

 
 

IN ONS
THEATERCAFÉ
Fijne contacten zijn snel gelegd in het gezellige
theatercafé of stijlvolle Over de Tong. 

Borrelassortiment
Bitterbal (v.a 50 stuks)        
Bourgondische bitterbal (v.a. 50 stuks)

Bourgondische bitterballen (9 st)
Bourgondische bitterballen (15 st) 
Koud borrelplankje voor 4 personen
Zakje chips

€ 0,75
€ 0,85

€ 7,65
€ 12,75
€ 9,75
€ 1,50



Parkeergarage Nieuwe Markt
Nieuwe Markt 81
4701 AE Roosendaal
24 uur geopend

Parkeergarage Biggelaar
Biggelaar 29
4701 RA Roosendaal
24 uur geopend

PARKEREN 
BIJ DE KRING 

Reserveer vooraf je parkeerplek voor
parkeergarage de Nieuwe Markt of de Biggelaar
via de website van Parkeren Roosendaal. 

Je koopt vooraf al voor € 2,50 (vanaf 16:00 uur)
je parkeerkaart.

Lees de voorwaarden en voordelen op
parkerenroosendaal.nl

NAVIGATIE
Let op: de Kerkstraat is afgesloten voor
autoverkeer. De Kring is met de auto uitsluitend
bereikbaar via de Nieuwstraat. 

Navigatie
Voer het volgende adres in op je navigatie als je
met de auto naar De Kring komt:

Nieuwstraat 1
4701 HR Roosendaal

MET DE FIETS
Fietsen parkeren kan in de beugels aan de
zijkant De Kring, naast de ingang van het
Tongerlohuys en in de bewaakte fietsenstalling
op de Oude Markt (let op openingstijden).

CONTACT
De Kring
Kerkstraat 1
4701 HT Roosendaal

T 0165 555 555 
dekringroosedaal.nl


