
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Huurtarieven  

dagdeel  hele dag  
Kerkzaal    € 175,00  € 350,00 
(incl. alle andere ruimtes) 
Consistoriekamer  €   15,00  €   30,00 
’t Achterhuus   €   30,00  €   60,00 
 
- Het huurbedrag is altijd tenminste het bedrag voor een dagdeel, er kan niet per uur worden gehuurd. 
- Een dagdeel is ten hoogste 4 uren. 
- Voor de huur van de kerkzaal geldt een borgsom. Na oplevering wordt deze met aftrek van de eventuele schade terugbetaald. 
- De huur en de eventuele borgsom dienen vooraf te worden voldaan. 
- Bij het huren van de kerkzaal kan gebruik worden gemaakt van alle verhuurbare ruimtes, garderobes en toiletten.   
- Huren van een combinatie van de consistoriekamer en ‘t Achterhuus is een optelsom van bedragen. 
- Er hoeft geen BTW te worden betaald. 
- Voor consumpties en/of catering kan worden gezorgd. 

Het meebrengen van eigen consumpties kan alleen in overleg.  
- Verwarming, geluidsinstallatie, orgel en groot TV-scherm zijn in overleg te gebruiken. 
- Er is een korting van 25% op de huurprijs van toepassing bij verhuur van minimaal een half jaar. Deze langdurige verhuur 

moet worden vastgelegd in een huurovereenkomst. 
(Bij verhuur op andere dan genoemde perioden, of meerdere dagen per week/aaneen, gelden afzonderlijk overeen te komen 
kortingen.) 

 

Dienstverlening 
 
Rouw- of trouwdiensten in de kerk: 
  Huur kerk € 175,00 

Predikant  € 300,00 + ev. reiskosten (€ 0,19 per km v.v. bij een bestemming buiten de gemeente) 
Organist  €  25,00 + ev. reiskosten  
Koster   €  25,00 per dagdeel 
---------------------------------------------- 
Totaal:  € 525,00 exclusief reiskosten 

  
Rouwplechtigheid vanuit een aula of begraafplaats:  

Predikant   € 300,00 + ev. reiskosten 

- Bij een uitvaart van een eigen gemeentelid wordt het door de overledene betaalde bedrag voor de actie 
‘Kerkbalans’  (het totaal over de afgelopen 3 jaar) op deze kosten in mindering gebracht. 

  Voorbeeld: 
  
  
 
 
Opmerkingen: 
* Men krijgt geen geld terug indien het bedrag aan kerkelijke bijdrage hoger is dan het totale bedrag van de rekening. 
Waarin niet is voorzien beslist de kerkenraad. 
Het is mogelijk de consistoriekamer te huren als opbaarruimte.  
Ook is het verzorgen van een condoleancebijeenkomst een mogelijkheid. 

 

Beheerder kerkgebouw:  R.M. Plante, tel. 055-3011603 of 06-51299041 

rouwdienst in de kerk € 525,00 
kerkelijke bijdrage van de overledene 3 jaar 
 (bijv. 3 x € 150,00) 

-  450,00 

gemeentelid krijgt een rekening van* €   75,00 


