Overeenkomst Kerk/Schakel 2016
VERHUUR RUIMTEN

-

-

Dag
Middag
Avond
Grote zaal Schakel (1)
€ 105
€ 75
€ 75
Kleine zaal Schakel (2)
€ 50
€ 40
€ 40
Bestuurskamer Schakel (3)
€ 45
€ 35
€ 35
Hal Schakel (4)
€ 75
€ 55
€ 55
Kerkzaal (5)
€ 135
€ 75
€ 75
Prijzen zijn exclusief bediening en/of aanwezigheid van de kosteres a € 25,- per uur.
Begrafenis
Begrafenissen zijn voor gemeenteleden gratis, voor niet leden worden bedragen conform bovenstaande
in rekening gebracht voor het gebruik van de ruimte.
Bij alle begrafenissen worden wel de kosten van de kosteres a € 25,- per uur in rekening gebracht.
Trouwen
Bij huwelijk wordt € 200,- euro in rekening gebracht aan het bruidspaar, uitgaande van gebruik kerkzaal,
predikant en organist. Bij gebruik van een beroepsorganist wordt de totaalprijs € 235,- euro.
Zaalhuur na eredienst
Bij doopdienst, koffie drinken in de schakel huur volgens bovenstaand tarief, voor leden 25% korting op
de consumptie koffie en thee en 25% korting op de huurprijs.
Dit is exclusief schoonmaak en/of aanwezigheid van kosteres.

CONSUMPTIES
-

Koffie/thee
Frisdranken
Sappen
Bier
Wijn
Gedistilleerd
Mix
Frikandel/kroket

€ 1,30
€ 1,30
€ 1,50
€ 1,60
€ 2,10
€ 1,90
€ 3,10
€ 1,50

Algemeen
- Voor alle kerkelijke activiteiten geldt geen huur en koffie/thee is gratis.
- Overige consumpties conform bovenstaande bedragen.
- Bediening bedraagt € 15,00 euro per uur voor inleen van extra persoon in de bediening
- Prijzen zijn vastgesteld tot 01-02-2017.
Door aanpassing van de horecawet zijn er beperkingen opgelegd in de mogelijkheden tot huur.
Neem altijd eerst contact op met de kosteres om de mogelijkheden te bespreken.
HUUR DOOR GEMEENTELEDEN TOTMAXIMAAL 50 PERSONEN / SELF SUPPORTING
Gemeenteden in de eerste graad kunnen ruimtes huren op basis van self supporting.
- Maximaal 50 personen
- 25 % korting op zaalhuur
- Gebruik van keuken is toegestaan / gebruik van frituur is niet toegestaan
- Inbreng eigen consumpties e.d. is toegestaan
- Faciliteit voor koffie/thee tegen geldende prijzen
- Gebruik en afwassen van servicegoed in overleg met kosteres
- Zelf opruimen/schoonmaken (inclusief toiletten) en afmelden bij kosteres (overdracht sleutel)
- Bij onvoldoende opruimen/schoonmaak doorberekening kosten (beoordeling kosteres)
HUUR DOOR GEMEENTELEDEN TOT MAXIMAAL 100 PERSONEN
Gemeenteden in de eerste graad kunnen ruimtes huren op basis van verzorging.
- Maximaal 100 personen
- Zaalhuur/consumpties /bediening/aanwezigheid kosteres op basis van geldende prijzen.
- Geen korting op zaalhuur
- Inbreng eigen consumpties niet toegestaan
- Opruimen/schoonmaken voor rekening kerk
HUUR DOOR DERDEN
- Enkel mogelijk in overleg tussen kosteres en CvKRM. Mede door aanpassing horecawet moet dit
getoetst worden of het mogeijk is en onder welke voorwaarden.
College van Kerkrentmeesters 1-4-2016

