
Evenementenpodium ‘Glimlach I’ 

Stichting Helmond City Events beschikt over een mobiel evenementenpodium: ‘Glimlach I’. Dit 

podium is binnen één uur op te bouwen, biedt plaats aan een groot aantal mensen en/of 

instrumenten en is multifunctioneel inzetbaar. Het mobiele podium wordt al jaren succesvol ingezet 

bij verschillende evenementen. Stichting Helmond City Events stimuleert hiermee verschillende grote 

en kleine festiviteiten voornamelijk in Helmond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUURPRIJZEN 

Dag 1: €500,- excl. 21% BTW 
Dag 2: €400,- excl. 21% BTW 
 

HUURPERIODE 

De huurder is verantwoordelijk voor het podium en de daarbij behorende voorwaarden. Ook als een 

derde partij (bijvoorbeeld: toeleveranciers, artiesten of vrijwilligers) niet volgens de bepaalde 

voorwaarden handelt, is de huurder hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk. 

Het podium ‘Glimlach I’ dient schoon te worden opgeleverd. Hierbij moet u o.a. denken aan het 

verwijderen van tape die vaak gebruikt wordt voor de techniek. Bij ingebrekestelling hiervan zal 

Stichting Helmond City Events het podium op kosten van de huurder laten reinigen. 

Schade die tijdens de huurperiode ontstaat dient onmiddellijk aan Stichting Helmond City Events te 

worden gemeld. Daarnaast dient de huurder de reparatiekosten te vergoeden. 

 

 



BETALING 

De huurder ontvangt van Stichting Helmond City Events een factuur met daarop het huurbedrag. 

Deze factuur dient door de huurder vóór plaatsing van het podium te zijn voldaan anders wordt 

het podium niet geplaatst. 

VERGUNNING 

Indien het podium op gemeentegrond wordt geplaatst dient de huurder altijd een vergunning aan te 

vragen bij de gemeente. De verantwoordelijkheid voor de vergunningsaanvraag ligt bij de huurder. 

Helmond Marketing kan hier nimmer voor aansprakelijk worden gesteld. 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 

• Het mobiele evenementenpodium ‘Glimlach I’ heeft een vloeroppervlakte van 48 m²: 8 

meter breed en 6 meter diep. 

• Zowel het opzetten als het afbreken duurt ongeveer één uur. 

• De vloerhoogte is ± 1 meter, de hoogte van het dak is ± 5,5 meter. 

• Hoogte van vloer tot dak van 3,5 meter tot 4,5 meter. 

 

RESERVEREN PODIUM ‘GLIMLACH I’? 

Wilt u het podium graag reserveren? Dan kunt u contact opnemen met Stichting Helmond City 
Events.  
 
Stichting Helmond City Events 
Houtse Parallelweg 32 
5707 CD Helmond 



0492 200020 
info@helmondcityevents.nl  
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