
16-02-2015 gebruikersovereenkomst ruimten ebgz 1 

Evangelische 

Broedergemeente 

Rentmeesterij Zeist 
Aanvraag/contractformulier 

Voor het gebruik van ruimte(n) Evangelische Broedergemeente te Zeist 
Naam aanvrager:  ______________________________________________ 
 
Adres aanvragen:  ______________________________________________ 
 
Postcode en woonplaats:  ______________________________________________ 
 
Telefoon tijdens kantooruren: ______________________________________________ 
 
Emailadres:   ______________________________________________ 
 
Svp aankruisen en invullen wat van  toepassing is  (tarieven>> pag. 3): 
 
Betreft:  O Huwelijk  O Kerkelijk huwelijk  O Burgerhuwelijk O Beide  

O Rouwdienst  O Concert  O Symposium 
  O Vergadering O Lezing / studiebijeenkomst O Anders, nl: 
Ruimte(n) O Kerkzaal  O Koetshuys  O Kleine Zaal  

O Appartement  1 O Appartement 2  
O Anders namelijk 

Gewenste datum: __________________________ 

Aanvang:  __________________________ 

Verwachte eindtijd: __________________________ 

Verwachte aantal bezoekers: ___________________ 

Bij huwelijk:  O geen receptie   O receptie  

Bij rouwdienst: O geen condoleance  O condoleance na rouwdienst 

Bij concert oid: O geen pauze   O pauze 

Consumpties * : O Nee  O Koffie / Thee O Frisdrank O Wijn 

Arrangementen:          O 2 uur €14,00  O 3 uur:€18,00             O 4 uur €22,00 pp 

O Orgel O Piano O Pianist/Organist 

O Beamer met scherm O Podium per (2m²)….. O Statafels  
*) De huurder betrekt consumpties van de verhuurder tenzij anders is overeengekomen 

 

Bij huwelijk:  O Evangelische Broedergemeente   O PKN O RK  O Overig  

 Predikant Bruid Bruidegom 

naam    

Adres    

Poscode en 

woonplaats 

   

telefoon    

e-mailadres    

 

De aanvrager / huurder gaat akkoord met de separaat bijgevoegde gebruiks-voorwaarden voor 

ruimte(n) bij de Evangelische Broedergemeente te Zeist en verklaart dat het gebruik van de 

kerkzaal niet in strijd zal zijn met het karakter van deze ruimte en/of de goede naam van de 

verhuurder. 

Datum: 

Handtekening: 

 

s.v.p. ingevuld insturen aan Evangelische Broedergemeente, Zusterplein 20, 3703 CB 

Zeist 
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Gebruiksvoorwaarden  (om te behouden) 

Bijlage bij Aanvraagformulier voor gebruik van ruimte(n) bij de Evangelische 

Broedergemeente te Zeist. 
 

De kerkzaaldeuren zijn normaliter één uur voor de aanvang van de plechtigheid open. De kerkzaal 

dient na afloop van de plechtigheid weer te worden ontruimd. (Geen attributen laten liggen tot de 

volgende dag). Het is niet toegestaan zonder overleg met de hoofdzaaldienaar (koster) eigenhandig 

wijzigingen in de kerkzaal aan te brengen. 

 

I.  De aanvraag wordt door de hoofdzaaldienaar in overleg met kantoor bekeken of deze past in 

de jaarprogrammering en of de aanvraag niet strijdig is met de identiteit van de Broedergemeente. De 

verhuurder behoudt zich het recht voor om verhuur zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

 

II.  In overleg met de hoofdzaaldienaar of diens vervanger worden tevoren begin en eindtijd van 

het gebruik besproken en vastgesteld.  

 

III  De aanvraag wordt bij geen bezwaar toegekend waarna het contract door huurder en 

verhuurder worden getekend. Het contract is alleen geldig als het door beide partijen is ondertekend en 

in het bezit van de verhuurder is gesteld. 

 

IV  Het gehuurde bevindt zich in ingerichte staat en kan alleen worden gebruikt voor de van 

tevoren overeengekomen activiteiten. Het is huurder niet toegestaan het verhuurde aan derden te 

verhuren, in gebruik te geven of medegebruik toe te staan. 

 

V.  De verhuurder is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor schade aan de gebruiker(s) en 

bezoeker(s) en/of hun bezittingen als gevolg van gebeurtenissen die plaats hebben gevonden tijdens de 

periode dat de ruimte door de huurder in gebruik is. 

 

VI  De huurder is aansprakelijk voor schade aan gebouw, inventaris of andere (on)roerende zaken 

die zich in het gebouw bevinden tijdens of als gevolg van het gebruik van de ruimte. Schade 

toegebracht door personeel van de Broedergemeente door hun werkzaamheden voor de huurder tijdens 

activiteiten van de huurder vallen niet onder de aansprakelijkheid van de huurder. 

 

VII.  De huurder kan in overleg en tegen de geldende vergoeding gebruik (laten) maken van 

voorzieningen zoals orgel, piano, computer, beamer, cdspeler etc. 

 

VIII  De uiteindelijk in te zetten hoeveelheid personeel wordt bepaald door de hoofdzaaldienaar 

mede op voorschrift van de brandweer. De kosten voor extra personeel komen voor rekening van de 

huurder. 

 

IX  De huurder ontvangt een nota die vooraf door de huurder wordt betaald. Indien de betaling 

niet 14 dagen voor de huurdatum is bijgeschreven op rekening van de verhuurder, vervalt het recht op 

het gebruik van de ruimte. Voor rouwdiensten geldt een afwijkende regeling. Deze worden achteraf 

gefactureerd. 

 

X  Voor de kostenberekening gelden de tarieven die als bijlage onderdeel van deze overeenkomst 

uitmaken.   

 

XI.  In geval van annulering binnen zeven dagen voor de activiteit zal plaats vinden, wordt 50% 

van de huurprijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee dagen voor de activiteit plaats zou 

vinden, wordt 100% van de huurprijs in rekening gebracht. 

 

XII  Het is in alle ruimten verboden om te roken. 

 

XIII.   Afwijking van bovenstaande regels en voorwaarden uitsluitend na overleg met de rentmeester 

of een daartoe bevoegd lid van de Oudstenraad. 



16-02-2015 gebruikersovereenkomst ruimten ebgz 3 

Prijzen per 1 februari 2015  

Afwijkingen op onderstaande tarieven worden bepaald door de Oudstenraad. 

 

Huwelijk en gelegenheden Huurprijs   Bijzonderheden 

Kerkzaal (Max 400 personen )  Incl. 2 personen (koster en oproepkracht), incl. 

schoonmaak. 

Kerkelijk huwelijk  € 550,-  

 

  

Burgerlijk huwelijk € 550,- Exclusief kosten voor de burgerlijke gemeente Zeist 

Burgerlijk en kerkelijk 

huwelijk ineen 

 

€ 800,- 

 

 

 

Receptie aansluitend op 

huwelijk 

€ 125,- per 

uur   

Exclusief consumpties 

Begrafenis  Koster 

Rouwdienst  € 550,-    

Condoleance per uur € 150,- Exclusief consumpties 

Concert  Koster en oproepkracht 

concertuitvoering € 750,-  Prijs per 5 uur 

repetitietijd €100,- per uur  

Kleine Zaal (Max 80 personen)    Inclusief  1 persoon en schoonmaak.  

Kerkelijk huwelijk  € 450,-    

Burgerlijk huwelijk € 450,- Exclusief kosten voor de burgerlijke gemeente Zeist 

Receptie aansluitend op 

huwelijk  

€ 125,- per 

uur 

Exclusief consumpties, 

inclusief koster en oproepkracht. 

Vergadering Per dagdeel =  

4 uur 

15% korting op 2e dagdeel aansluitend erbij; 15% 

korting op totaalprijs bij huur van 10 of meer 

dagdelen. Inclusief schoonmaak. 

Kerkzaal € 550,-      

Kleine Zaal  € 250,-      

Zusterzolder € 150,-     Alleen in het weekend 

Zusterkamer € 100,-     Alleen in het weekend 

Koetshuys € 250,-  Bezemschoon opleveren 

Logies    

Appartement € 40,- Per nacht  excl. schoonmaak 

Schoonmaakkosten € 25,- Per bezoek (verplicht) 

Additioneel    

Consumpties 

 

Koffie/thee/Frisdrank 

Wijn/Bier/Jus d’orange 

 

 

€ 2,00 

€ 2,50 

Arrangementen: 2 uur  €14,00  3 uur: € 18,00, 4 uur  

€ 22,00 pp 

Extra personeel € 15,- p.p./uur Ter beoordeling van de verhuurder 

Orgel  € 100,- Orgel is gestemd 

Piano € 50,- Stemmen in overleg ca. € 65,- voor rekening van huurder 

Pianist/organist € 50,- Indien beschikbaar 

Beamer / scherm nieuw € 150,- Max 200 x 300 (verhouding 4:3) 

Podium per deel  (2 m2) € 15,-  Max 12 x 2 m² beschikbaar 

Statafels € 10,- per stuk  
 


