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Overzicht prijzen 2022 verhuur kerkzaal en consistoriekamer. 
 

 
Verhuur consistoriekamer: 
 
Niet commercieel: (Clubs en verenigingen)                       € 25.00  per dagdeel 
        commercieel:                       € 75.00  per dagdeel of  € 20.00 per uur 
 
Voor feesten en partijen (tussen 10:00 uur en 23:00 uur)  € 100.00 per 4 uur en daarna € 20 per uur 
 
Verhuur Kerkzaal : 
 
Voor vergaderingen, markten, tentoonstelling:                  € 100.00 per dagdeel,  € 175.00 per dag 
Voor een Burgerlijk huwelijk:(alles wordt door u zelf geregeld)  € 300.00 
 
Voor een Kerkelijk huwelijk:        € 300.00 plus Dominee € 118.00 
 (Leden kerk gratis)                                                                                               Organist   € 50.00 
                                                                                                                               Koster     € 100.00 
 
Voor  repetitie koor:                                                         € 35.00  per dagdeel (april-oktober)  
                                                                                          € 30.00 per dagdeel (oktober- april)    
 
Condoleance, uitvaartdienst      € 250.00  
(leden kerk gratis) 
 
Voor het geven van een concert in de kerk zonder kaartverkoop     €150.00   (incl.pianogebruik) 
Voor het geven van een concert in de kerk met kaartverkoop                   € 250.00  (incl.pianogebruik) 
 
Voor feesten en partijen (tussen 10:00 uur en 23:00 uur): € 300.00 
Bij tevens gebruik consistoriekamer € 350.00 
                                                  
Onbeperkt koffie/thee €1.75 pp 
Koek €1.00 pp 
 
In overleg: 
Frisdrank €2.00 per glas 
Broodjes/lunch  
 
Als u koffie/thee geserveerd wilt hebben dan betaalt u 25 euro per uur voor de medewerker. 
 
 
Als u vragen heeft over deze prijslijst of de kerk wilt huren, dan kunt contact opnemen met de kosteres 
van de kerk Ilona de Vries (06-54700512) of ilonanieuwenhuys@hotmail.com 
N.b. Leden van de kerk krijgen 10% korting op de totaalprijs 
 
Mocht op de avond of dag van verhuur de begrafenisvereniging  of een ingelaste kerkelijke activiteit de 
ruimte nodig hebben, heeft dit ten alle tijden voorrang. In overleg met u wordt dan naar een andere 
datum uitgekeken. 
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