
 

TARIEVENLIJST 2018 
1. Op deze tarievenlijst zijn onze Algemene Voorwaarden Verhuur van toepassing. 

2. De huurprijzen voor ruimten zijn per dagdeel of samengestelde dagdelen, inclusief stand by zijn van 

de beheerder, waarbij de volgende dagdelen gelden: 

8.00 tot 13.00 uur *  13.00 tot 18.00 uur * 18.00 tot 23.00 uur 

Bij overschrijding van een dagdeel wordt € 100 per uur extra in rekening gebracht. 
3. Externe catering is alleen mogelijk na overleg. Wanneer huurder hiervoor kiest, wordt aanvullend 

15% over de rekening van de cateraar in rekening gebracht. 

4. Bij constatering van extreme vervuiling wordt € 195 extra schoonmaakkosten in rekening gebracht. 
 

Huur kerk en nevenruimten Dagdeel 2 dagdelen 3 dagdelen 

Kerk  € 575 € 1.000 € 1.425 

Koor / trouwkapel  € 340 € 590 € 850 

Consistoriekamer € 65 € 120 € 175 

Gerfkamer € 100 € 180 € 265 

Gebruik als fotolocatie € 50 

N.B. Voor huwelijks- en uitvaartdiensten: tarieven als hierboven.  

 

Voorzieningen 

Verwarming kerk (okt. t/m april) € 275 

Podium € 275 

CD opname voor orgel (incl. 2 dagdelen verwarming) € 980 

Naber orgel € 95 

Stemmen Naber orgel €  100 

Koororgel € 65 

Kabinetorgel € 50 

Vleugel (Yamaha C7) € 450 

Piano € 160 

4 LED-schermen (46 inch), camera + statieven € 400 

Bediening camera per dagdeel (optioneel) € 50 

Beamer + scherm € 50 

 

Orgelstudie Naber orgel 

Voor liefhebbers en professionals € 50 per uur 
Voor jonge studenten € 25 per uur 
 

Consumpties / Catering 

De prijzen hiervan zijn afhankelijk van een aantal factoren. Wij leveren maatwerk en bespreken daarom 

graag uw wensen en informeren u over de prijs daarvan. Vervolgens brengen we een offerte uit. 

 

Afspraken 

De verhuur wordt schriftelijk bevestigd en is definitief na ontvangst van de ondertekende kopie daarvan. 

 

Annulering 

 Tot 3 maanden voor de huurdatum geen kosten. 

 Tot 4 weken voor de huurdatum wordt 50% van de afgesproken huurprijs in rekening gebracht. 

 Binnen 4 weken voor de huurdatum wordt de afgesproken huurprijs volledig in rekening gebracht.  


