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          21 februari 2020 

Verhuurtarieven plaatsen van samenkomst    
 
Onderstaande prijzen gelden per dagdeel van vier uur in de ochtend, middag of avond 
inclusief schoonmaakkosten. 
 
Incidentele huur    
     excl. koffie/thee incl. koffie/thee 
 
1 bijzaal     €   50,-   €   60,- 
2 bijzalen    €   90,-   € 110,- 
3 bijzalen    € 130,-   € 160,- 
4 bijzalen (indien aanwezig)  € 170,-   € 210,- 
 
Hoofdzaal (kerkzaal) en hal  € 350,-   € 500,-  
 
Gehele gebouw   € 500,-   € 680,- 
 
Gebruik van 
- beamer incl. laptop   €   50,- 
- orgel     €   50,- 
- piano/vleugel   €   50,- 
- gestemde piano/vleugel  € 150,- 
 
Als de hoofdzaal wordt gehuurd is het gebruik van de geluidsinstallatie in de prijs opgenomen. 
 
De bediening van de beamer zal door een, door de beheerder aangewezen, persoon 
plaatsvinden. 
 
Zowel bij incidentele als periodieke huur geldt dat bij een overschrijding van meer dan een 
half uur, van de overeengekomen gebruiksduur, de huurprijs met een dagdeel wordt verhoogd. 
Hierbij wordt gerekend met tarief exclusief koffie/thee. 
 
Periodieke huur 
Als er binnen drie maanden meer dan zes dagdelen, in hetzelfde gebouw, ruimten worden 
gehuurd, geldt een korting van 10% op de incidentele huurtarieven. 
 
Indien een vast dagdeel of dagdelen per week wordt gehuurd op basis van een halfjaar 
contract geldt een korting van 20% op de incidentele huurtarieven. 
 
Indien een vast dagdeel of dagdelen per week wordt gehuurd op basis van een jaarcontract 
geldt een korting van 30% op de incidentele huurtarieven. 
 
Structurele verhuur 
Indien een organisatie ruimten wil huren voor een periode langer dan een jaar zullen hier 
aparte afspraken over dienen te worden gemaakt. Het dienstencentrum stelt hiervoor met de 
huurder een aparte huurovereenkomst op. Bovenstaande tarieven zijn dan niet van toepassing. 
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Uitvaarten 
Bij uitvaarten geldt een verhuurtarief van € 350,- voor de hoofdzaal (kerkzaal) en hal. Dit 
betreft alleen de zaalhuur. De kosten voor eventuele catering zullen separaat worden 
vastgesteld in overleg met de betreffende familie. De huur voor uitvaarten is uitsluitend 
voorbehouden aan leden van het Apostolisch Genootschap. 


