Prijzen verhuur Damsterboord vanaf 1 januari 2023 a)
Stefanuskerk **
•

•

•

•

Uitvaart, huwelijk lid eigen kerkgemeente
➢ Uitvaart, huwelijk anderen dan eigen leden
➢ Toeslag vrijdagavond en zaterdagavond 25%, totaal:
➢ Toeslag zondag 50%, totaal:
Gebruik kerk voor oefendoeleinden
➢ Met verwarming tot 17 graden
➢ Zonder verwarming
Gebruik kerk per dagdeel 1) (bijeenkomsten, uitvoeringen etc.)
➢ Toeslag vrijdagavond en zaterdagavond 25%, totaal:
➢ Toeslag zondag 50%, totaal:
Gebruik orgel (zonder organist)

gratis
€ 315,00 *
€ 393,75 *
€ 472,50 *
€ 105,00
€ 75,00
€ 315,00 *
€ 393,75 *
€ 472,50 *
€ 40,00

*

De koster is aanwezig een uur vóór aanvang en maximaal een uur ná afloop. In die tijd kunt u versieren etc. en na
die tijd versiering weghalen en opruimen. Mocht u meer tijd gebruiken/nodig hebben, dan rekent de koster voor elk
half uur meer
€ 40,00
**De kerk is voorzien van een moderne beeld- en geluidsinstallatie. Het is daarom niet toegestaan eigen
geluidsversterking in de kerk op te bouwen, omdat dit de eigen geluidsinstallatie kan verstoren. Beeld en geluid
kunnen op verzoek rechtstreeks worden uitgezonden op Kerkomroep.nl en ons YouTube-kanaal. Daaraan zijn geen
kosten verbonden.

Kerkenheem *
•
•

•

•

•

Voor kerkelijke vergaderingen van de eigen kerkgemeente
gratis
1)
Grote zaal voor andere groepen per dagdeel
➢ Voor vergaderingen in breder PKN-verband (classis bijv.)
€ 75,00
➢ Voor anderen
€ 135,00
➢ Voor 2 dagdelen 1)
€ 200,00
1)
➢ In combinatie met huur kerk, 1 dagdeel
€ 108,00
Andere zalen per dagdeel 1)
➢ Voor vergaderingen in breder PKN-verband
€ 50,00
➢ Voor anderen
€ 60,00
➢ Voor 2 dagdelen 1)
€ 80,00
➢ In combinatie met huur kerk
€ 75,00
1)
Gebruik gehele gebouw (op de hoekkamer na) per dagdeel
➢ Voor anderen
€ 200,00
1)
➢ Voor 2 dagdelen
€ 300,00
➢ In combinatie met huur kerk
€ 260,00
U dient zélf voor uw eigen catering te zorgen – ook koffie en thee. Bij groepen vanaf 30 personen kunt u de
koster inschakelen. Kosten consumpties zijn dan:
➢ Kop koffie of thee, glas ranja (met eenvoudig koekje)
€ 1,75
➢ Meerprijs bij plak Knols koek of cake
€ 0,40
➢ Eenvoudige broodmaaltijd (2 bruine bollen met kaas/vleeswaar,
1 krentenbol, melk/karnemelk)
€ 5,00
➢ Kop soep naar keuze
€ 2,50

1)

Een dagdeel is van 7.30 tot 12.00 uur, van 12.30 tot 17.00 uur of van 18.00 tot 22.30 uur. Opruimen en
schoonmaken horen binnen de huurtijd te geschieden!
a)

Met deze tarievenlijst is onlosmakelijk het huurreglement verbonden; verhuur geschiedt slechts onder die
voorwaarden!

