
Tarieven 2023 Kerk en andere ruimten Evangelische Broedergemeente

Huwelijk en gelegenheden  Huurprijs   Bijzonderheden

Kerkzaal (Max 400 personen ) Inclusief beheerder en oproepkracht én schoonmaak

Kerkelijk huwelijk  €             600,00 4 uur

Burgerlijk huwelijk  €             600,00 Exclusief kosten voor de burgerlijke gemeente Zeist

Burgerlijk en kerkelijk huwelijk ineen  €          1.000,00  6 uur

Receptie aansluitend op huwelijk  €             175,00 per uur Exclusief consumpties

Voorbereidingskosten  €             200,00 

Begrafenis

Rouwdienst  €             900,00   

Condoleance per uur  €             175,00 per uur Exclusief consumpties

Voorbereidingskosten  €               55,00 per uur eerst uur inbegrepen in het rarief

Concert Inclusief beheerder en oproepkracht

Concertuitvoering  €             900,00 5 uur

Repetitietijd  €             100,00 per uur

CD-opname  €          1.000,00 

Kleine Zaal (Max 80 personen) Inclusief beheerder en schoonmaak

Kerkelijk huwelijk  €             500,00  

Burgerlijk huwelijk  €             500,00 Exclusief kosten voor de burgerlijke gemeente Zeist

Receptie aansluitend op huwelijk  €             175,00 per uur Exclusief consumpties,

Vergadering
 Per dagdeel =  4 

uur 

20% korting op 2
e
 dagdeel aansluitend erbij; Inclusief 

schoonmaak.

Kerkzaal standaard 4 uur  €             650,00 

Kerkzaal extra dagdeel  €             520,00 

Kleine Zaal standaard 4 uur  €             250,00 

Kleinze Zaal extra dagdeel  €             200,00 

Koetshuys standaard 4 uur  €             250,00 
Alles opruimen/ vaat schoon in de kast/ koelkast leeg/vuilnis 

weg

Koetshuys extra dagdeel  €             200,00 
Alles opruimen/ vaat schoon in de kast/ koelkast leeg/vuilnis 

weg

Logies 

Appartement  €               60,00 Per nacht  exclusief schoonmaakkosten

Schoonmaakkosten  €               40,00 Per bezoek (verplicht)

Consumpties

Koffie/thee/Frisdrank  €                   2,50 Standaard koffie. Voor speciale koffie gelden andere tarieven

Wijn/Bier/Jus d’orange  €                   3,25 

Koffie/thee tijdens vergadering  €                   6,00 per persoon

Arrangementen

1 uur  €                12,50 Koffie, thee, fris, wijn en bier (excl. hapjes of catering)

2 uur  €                17,50 Koffie, thee, fris, wijn en bier (excl. hapjes of catering)

3 uur  €                27,50 Koffie, thee, fris, wijn en bier (excl. hapjes of catering)

4 uur  €                25,00 Koffie, thee, fris, wijn en bier (excl. hapjes of catering)

Lunch  €                17,50 per persoon 2 broodjes/koffie/thee/melk/karnemelk

Keukengeld bij Externe Catering  €              250,00 

Personeel

Extra personeel  €               55,00 p.p./uur Ter beoordeling aan de beheerder

Pianist/organist  €             130,00 

Overig 

Orgel  €             100,00 

Piano  €             100,00 Stemmen in overleg ca. € 65,- voor rekening van huurder

Vleugel  €             100,00 Stemmen in overleg ca. € 65,- voor rekening van huurder

Presentatieapparaat (Pipo)  inclusief 

Vaste Beamer Grote Zaal  €             150,00 Max 200 x 300 (verhouding 4:3)

Uitzenden beeld  €             200,00 max 3 uur 

Uitzenden beeld per uur bij >2  €               50,00 per uur >3

Beeld op stick plaatsen  €               35,00 

Losse Beamer  €               60,00 inclusief stick

Statafels  €               15,00 per tafel Inclusief rok

Huur buitenruimte  €             250,00 


