GEBOUWEN EN DIENSTEN VAN DE NEDERLANDS HERVORMDE GEMEENTE TE LUTTEN

HUURTARIEVEN EN OVERIGE 2015

Huur gebouw De Lantaarn of De Kapel:
Trouw- en rouwdiensten:
Voor het huren van het kerkgebouw De Lantaarn te Lutten of De Kapel te Schuinesloot ten behoeve van een
trouw- of rouwdienst (maximaal 2 uur gebruik) worden de volgende kosten in rekening gebracht:
- Huur van De Lantaarn door betalende leden
- Huur van De Lantaarn door niet leden
- Huur van De Kapel door betalende leden
- Huur van De Kapel door niet leden
- Kosten voorganger
- Kosten organist
- Kosten liturgie

: € 200,-- minus de gemiddelde jaarlijkse bijdrage Kerkbalans
gerekend over 5 voorgaande jaren.
: € 200,--;
: € 150,-- minus de gemiddelde jaarlijkse bijdrage Kerkbalans
gerekend over 5 voorgaande jaren.
: € 150,--;
: € 250,--, ten behoeve van de eigen gemeenteleden worden
geen kosten in rekening gebracht;
: € 35,--;
: € 50,-- /150st. (zwart-wit).

Klokluiden ten gunste van een andere, anders dan de Hervormde Gemeente: € 10,-Overige:
Voor het huren van het kerkgebouw De Lantaarn te Lutten of De Kapel te Schuinesloot ten behoeve van alle
overige activiteiten, passend bij het doel van het Kerkgebouw, worden de volgende kosten in rekening gebracht:
- Huur van De Lantaarn
: € 300,--/ dagdeel (morgen, middag of avond);
Toeslag voor 2 dagdelen: 30%
Toeslag voor 3 dagdelen: 75%
Toeslag voor verwarming (als de buitentemperatuur dit vereist):
25% met een minimum van € 75,-- Huur van De kapel

: € 200,--/ dagdeel (morgen, middag of avond);
Toeslag voor 2 dagdelen: 30%
Toeslag voor 3 dagdelen: 75%
Toeslag voor verwarming (als de buitentemperatuur dit vereist):
25% met een minimum van € 50,--

- Consistorie van De Lantaarn t.b.v vergaderingen
: € 50,--/dagdeel (morgen, middag of avond, maximaal
25 personen en exclusief consumpties)
Toeslag voor 2 dagdelen: 30%
Toeslag voor 3 dagdelen: 75%
Toeslag voor verwarming (als de buitentemperatuur dit vereist):
25% met een minimum van € 15,-Gebruik beamer is gratis.
Voor het gebruik van de kerkgebouwen, door een ander kerkgenootschap dan de Hervormde Gemeente, ten
behoeve van de op de zondag te houden eredienst, behoud het College van Kerkrentmeesters het recht voor de
huurtarieven bij te stellen. Vroegtijdig dient hierover contact opgenomen te worden met de voorzitter van het
college.
De huurder/gebruiker van het Kerkgebouw zal ten allen tijde respectvol dienen om te gaan met het gehuurde.
Wijzigingen aan het interieur, liturgischcentrum etc. zijn niet mogelijk.
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Huur gebouw De Rank:
Voor het huren van De Rank t.b.v. bijvoorbeeld vergaderingen, partijen etc. in zijn geheel of als aparte zaal
worden de volgende kosten in rekening gebracht:
- Grote zaal

: € 100,--/ dagdeel (morgen, middag of avond);
: Bij meer dan 50 gebruikers/gasten en afname van 2 consumpties per
persoon wordt geen zaalhuur in rekening gebracht (alleen bij huur
per dagdeel). Toeslag voor 2 dagdelen: 30%
Toeslag voor 3 dagdelen: 75%
T.b.v. het houden van een kerk- of herdenkingsdienst (maximaal 2 uur)
welke ook in de Kerkzaal De Lantaren of De Kapel kan plaats vinden
wordt € 200,-- huur in rekening gebracht.

- Kleine zaal

: € 60,-- /dagdeel (morgen, middag of avond);
: Bij meer dan 25 gebruikers/gasten en afname van 2 consumpties per
persoon wordt geen zaalhuur in rekening gebracht (alleen bij huur per
dagdeel).
Toeslag voor 2 dagdelen: 30%
Toeslag voor 3 dagdelen: 75%

Catering:
Consumpties, koffie, thee, frisdrank en licht alcoholisch : € 1,50
Koffietafel

: Arrangement 1: €3,50 (2x koffie of thee en plak cake/koek)
Eventuele extra consumpties: € 1,50 per consumptie
: Arrangement 2: € 9,-- pp (2x koffie of thee en 2 belegde broodjes).
Eventuele extra consumpties: € 1,50 per consumptie
Extra broodjes € 1,50 / broodjes.

Feestjes en partijen

: Voor feestjes en partijen zijn speciale arrangementen samengesteld.
Neem hiervoor contact op met mevrouw A. Meesters, tel. 06-13233663

Verenigingen, koren en eigen gemeenteleden etc.:
- Huur door een aan de Emmaüsgemeente verbonden vereniging of organisatie geldt een reductie van 75% op
de huurprijs en 30% op consumpties (alleen koffie en thee).
- Eigen gemeenteleden ontvangen een korting van 25% op de huurtarieven.

Algemene voorwaarden:
Het meenemen van eigen consumpties etc. is verboden.
Genoemde huurprijzen en consumpties zijn exclusief kosten t.b.v. de bediening. Voor de kosten ten behoeve van
eventueel. extra bediening anders dan, naar het oordeel van de verhuurder/beheerder noodzakelijk geacht dient
u te rekenen op € 10,-- /uur /persoon.
Dagdeel (maximaal 4 uur).
’s Ochtends: 8.00uur tot 12.00uur;
’s middag: 13.00uur tot 17.00uur;
’s avonds: 19.00uur tot 23.00uur.
Genoemde tarieven zijn vast tot en met 31-12-2015. Aan deze tarievenlijst zijn geen rechten te ontlenen! Het
College van Kerkrentmeesters behoudt zich het recht tussentijds, of in uitzonderlijke gevallen, de tarieven te
herzien en/of maatwerk te leveren.
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