Tarievenlijst van de Protestantse Gemeente te Loenen Veluwe - Geldig van 01.01.2021 t/m 31.12.2021
De Kerk is uitsluitend per dagdeel te huur. Een dagdeel staat gelijk aan 4 uur. Normaal gesproken worden de volgende dagdelen onderkend, afwijkingen
hiervan kunnen in overleg met de coordinator worden vastgesteld:
● ochtend: 08:30 - 12:30
● middag: 13:30 - 17:30
● avond: 18:30 - 22:30

Kerkelijke activiteiten
Voor kerkelijke activiteiten worden geen kosten in rekening gebracht. Kerkelijke activiteiten verlopen via de Kerkenraad.

Algemene activiteiten (m.u.v. Rouwen / begraven en huwelijken)
Overige activiteiten

Kerk

Zaalhuur
NB: Verhuur van de Kerk vindt plaats in overleg met de Kerkenraad zodat verhuur van de kerk in relatie tot de geplande activiteit kan worden overwogen.

Op aanvraag

Rouwen / begraven
Rouwen / begraven

Kerk

Rouwdienst gemeentelid (inclusief aanwezigheid koster, luiden klok, organist en dominee)

€ 210

Rouwdienst niet-gemeentelid (inclusief aanwezigheid koster en luiden kok, exclusief organist en dominee) NB: Organist en Dominee kunnen separaat aangevraagd
worden.

€ 438

Condoleance

op aanvraag

Condoleance voorafgaand aan de dienst en koffietafel na afloop van de dienst

op aanvraag

Koffietafel (zonder condoleance voorafgaand aan de dienst)

op aanvraag

Klok luiden bij begraven op begraafplaats Loenen (zonder dienst of condoleance)

€ 22

Huwelijken
Huwelijken

Kerk

Huwelijksdienst gemeentelid (inclusief aanwezigheid koster, luiden klok, organist, dominee en kerkenraadslid)

€ 210

Huwelijksdienst niet-gemeentelid (inclusief aanwezigheid koster en luiden kok, exclusief organist, dominee en kerkenraadslid). Organist, Dominee en kerkenraadslid kunnen
separaat aangevraagd worden.

€ 438

Toeslag huwelijksdiensten na 16:00

€ 131

Overige verhuurmogelijkheden
Overige verhuurmogelijkheden

Prijs

Organist
NB: Inzet van een organist kan aangevraagd worden bij een huwelijk of rouwdienst.

€ 190

Dominee en kerkenraadslid
NB: Inzet van een dominee en kerkenraadslid kan aangevraagd worden bij een huwelijk of rouwdienst voor niet-gemeenteleden

€ 325

Uurprijs vrijwilliger bij condoleance / koffietafel (1 per 20-25 gasten)

€ 16,25

Liturgieen 100 stuks

€ 70,00

Liturgieen 150 stuks

€ 85,00

Liturgieen 200 stuks

€ 106,00

Liturgieen > 200 stuks

op aanvraag

Eten & Drinken
Eten & Drinken

Prijs

Kop Koffie of Thee inclusief koekje

€ 1,75

Glas Frisdrank

€ 1,50

Plak Cake

€ 1,00

Snee Krentenbrood

€ 1,20

Broodje Kaas / Ham

€ 2,50

Broodje Kroket

€ 3,50

Kom soep

€ 4,00

Koffietafel p.p.

€ 11,00

Heeft u andere wensen ten aanzien van het serveren van Eten en Drinken tijdens uw activiteit, dan kunnen deze wensen in overleg met de coördinator nader worden besproken en ingevuld.
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