
HET MUITHUIS 
PRIJSLIJST – SHOWS & WORKSHOPS 

 

Roofvogelshows met 1 valkenier en minimaal 7 vogels op externe locatie 

Vederlicht show 
(kindvriendelijke show) 

1 uur €390,00 excl. btw & reiskosten 

1 reguliere show 
(met grote en kleine vogels) 

1.5 uur €545,00 excl. btw & reiskosten 

2 reguliere shows 
(met grote en kleine vogels) 

2x 1 uur €625,00 excl. btw & reiskosten 

*Wilt u meerdere valkeniers, meer dan 1 dagdeel of meer dan 7 vogels boeken? Neem contact op voor de 
mogelijkheden.   

 
 
Roofvogelshow met 1 valkenier en minimaal 7 vogels bij Het Muithuis 

Roofvogelshow op eigen locatie  
(Het Muithuis) 
 
 
Aanvliegen trouwringen 

Ca. 1.5 uur <20 personen: €390,00 excl. btw 
21-40 personen: €425 excl. btw 
>41 personen: €475,00 excl. btw 
 

Aanvliegen trouwringen 1 dagdeel € 375,00 incl. btw, excl. reiskosten  

Aanvliegen trouwringen + 
roofvogelshow 

1 dagdeel € 625,00 incl. btw, excl. reiskosten  

Aanvliegen trouwringen + 
fotoshoot 

1 dagdeel € 525,00 incl. btw, excl. reiskosten  

*Prijzen voor het aanvliegen van de ringen en de aanvullende activiteit zijn berekend voor 1 dagdeel. Neem 
contact met ons op voor de prijzen voor twee dagdelen. 
 

 
Valkerijworkshops 

Deelnemer 4 uur €70,00 p.p. 

Gast/partner/begeleider 4 uur €35,00 p.p. 

Privéworkshop 1 of 2 personen 2 uur €275,00 incl. btw 

Privéworkshop groepen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 uur 6 t/m 10 personen: €75,00 p.p. 
11 t/m 15 personen: €70,00 p.p. 
16 t/m 20 personen: €65,00 p.p. 

 



 

 

Staat jouw droomevenement niet in de prijslijst? We leveren maatwerk en 

denken graag met je mee. Neem vrijblijvend contact met ons op 

 

Contactinformatie 
Tel.: 0486 – 436937 
Mob.: 06 – 27151310 
info@muithuis.nl 
muithuis.nl 

Rondleidingen 

1-6 personen 1 uur € 85,00 incl. btw  

7-12 personen 1 uur € 110,00 incl. btw  

13-20 personen 1 uur € 135,00 incl. btw 

Rondleiding + bondige 
roofvogelshow 
*Prijzen gelden voor de groep als 
geheel 
 
 
Kinderfeestje 

*neem contact op voor de verschillende mogelijkheden 

Kinderfeestje 1 t/m 10 personen 2 uur €175 

*Kinderfeestjes met >10 kinderen zijn 
mogelijk. Wij rekenen hiervoor €10 per 
extra kind. 

  


