Huurkosten van één of meerdere zalen van de Plantagekerk per 01-11-2015

Voor activiteiten door leden van de Plantagekerk voor de Plantagekerk worden geen kosten in
rekening gebracht voor zaalhuur of koffie/thee.
Kerkelijke activiteiten:
- Activiteiten die het algemene (kerkelijke) belang dienen zoals catechisatie , verenigingen en
commissies die uitgaan van de Plantagekerk
- Koffiedrinken zondagmorgen na de kerkdienst / doopdienst.

Voor alle overige algemene en persoonlijke (niet-Plantagekerk) activiteiten gelden de tarieven
zoals in onderstaand schema genoemd:
Onder algemene en persoonlijke niet-Plantagekerk activiteiten wordt oa. verstaan:
- Recepties en koffiedrinken bij huwelijk
- Burgerlijk huwelijk dat in de Plantagekerk wordt gesloten
- Vergaderingen / bijeenkomsten van christelijke organisaties of niet-kerkelijke organisaties
(ook ‘goede doelen’)
- Concerten, etc

Zaalhuur Plantagekerk
Zaal 1 (zaal met schuifwand in de kelder)
Zaal 2 (zaal met schuifwand in de kelder)
Zaal 1 en 2
Zaal 3 (klein zaaltje naast de keuken)
Zaal 4 (zaal met bar en keukentje/soosruimte)
Hal
Hele benedenruimte
Kerkzaal (hele jaar door)

Per dagdeel (morgen,
middag of avond)
€ 75,00
€ 75,00
€ 100,00
€ 50,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 250,00
€ 500,00

Zaalhuur is inclusief verwarming, schoonmaak, normale (her)inrichting en spraakinstallatie.
Gebruik van Muziekinstallatie en beamers alleen op aanvraag, hier zijn kosten aan verbonden.

Catering
Er is catering mogelijk bij de zaalhuur echter alleen als dit bij de zaalhuur is aangegeven /
gereserveerd:
Consumptieprijzen per eenheid
Koffie
Thee
Frisdrank
Bier
Wijn
(Gevulde) koek
Koffietafel A (koffie/thee, (karne)melk, 3 broodjes, kroket, soep en fruit)
Koffietafel B (koffie/thee, (karne)melk, 3 broodjes, soep of fruit)
Belegde broodjes
Voor (overige) koffietafels, buffetten, recepties: prijs op aanvraag.

€ 1,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 1,50
€ 1,50
€ 0,50
€ 7,50
€ 6,50
€ 1,50

Overige
Uurloon koster: € 25,00
Wordt in rekening gebracht voor extra activiteiten van de koster. Bv. Voor stoelen omzetten in de
kerkzaal.
Huur orgel: alleen in overleg met Herman Weelink mogelijk: € 10,00 per uur
Huur akoestische Yamaha C7 vleugel: alleen in overleg met Herman Weelink mogelijk: € 10,00 per
uur

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de koster: Hilbert Plas, telefoonnummer 0384213859

NB. De Bestuursraad behoudt zich het recht voor om huurders te weigeren die zich slecht of niet
verhouden met leer en leven zoals in de Plantagekerk geleerd wordt.

