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Contactgegevens
Bezoekadres
Weiersstraat 1
9401 ET Assen

Postadres 
Postbus 10040 
9400 CA Assen

Loadingdock/parkeergarage
Alteveerstraat 11 
9401 GA Assen

Contact
algemeen: +31 (0)88 012 88 88 
techniek: +31 (0)88 012 85 34
e-mail: techniek@dnk.nl

Lossen
Lossen kan in het loadingdock. Alleen vrachtwagens kunnen in overleg blijven staan. 
Personenauto’s kunt u parkeren in de parkeergarage naast het loadingdock. U heeft hier 
direct toegang tot de kleedkamers via de artiesteningang op parkeerdek -1.

Parkeren
Rond het gebouw is het verboden of betaald parkeren. Een dagkaart voor de parkeergarage 
kost € 6,00.

Technische gegevens 
Technische gegevens kunt u opsturen naar het postadres van DNK of mailen naar  
techniek@dnk.nl. Onze technische gegevens en tekeningen staan op onze website:  
www.dnk.nl/techniek.

Route
Vanaf de A28 (beide richtingen) afslag 33 
Volg borden Assen/Centrum 
Einde van de weg links (Weiersstraat) 
De Nieuwe Kolk ligt aan de linkerkant 
Loadingdock 1e weg links (Alteveerstraat)



Parkeren touringcars
Het is niet toegestaan om voor de Loading Docks van DNK te parkeren. Daarom wijzen wij u 
op de gartis parkeermogelijkheid aan de Zendmastweg. 

Op de Weiersstraat gaat u rechtsaf 
1e weg rechts (Vaart/Balkenweg)
Voorbij BP Tankstation, Autobedrijf Van Veen rechts (Zendmastweg)

Geluid
De eindregie van het geluidsniveau in en buiten de zalen is in handen van DNK. Dit gebeurt 
op basis van ons Protocol Geluidsbeheersing, dat bij de afdeling Techniek is op te vragen.

Artiestenfoyer 
Op de 1e etage vindt u onze artiestenfoyer. Hier kunt u voor en na de voorstelling een drankje 
nuttigen. DNK beschikt niet over een restaurant, maar op aanvraag is alle catering mogelijk. 
Van lunches, diners tot crewmaaltijden (reserveren is noodzakelijk). Bij grote gezelschappen 
is de artiestenfoyer bemand en zijn de dranken tegen gereduceerd tarief verkrijgbaar. 

Uiteraard vinden wij en onze gasten het leuk wanneer de artiesten een drankje komen 
drinken in onze foyers.

Openingstijden theater 
De gasten van ons theater kunnen ’s avonds vanaf 19.00 uur in de foyers terecht. Bij een 
matineevoorstelling is dit een uur voorafgaand aan de voorstelling. 

Aankomsttijd artiesten 
Onze artiesten verwelkomen we graag persoonlijk. We begeleiden hen naar de kleedkamers 
en artiestenfoyer. De kleedkamers hebben een toegangscode. Deze ontvangt de artiest van 
onze techniek of van de voorstellingsbegeleider. Derhalve ontvangen wij graag de verwachte 
aankomsttijd van de artiest. 

Merchandise 
U kunt de merchandise-stand opbouwen in de foyer op de begane grond. Onze gastheren/-
dames begeleiden u graag naar onze vaste plek in het souterrain.


