Verhuurtarieven 2021 Protestantse gemeente Breukelen:
TARIEVEN VERHUUR KERKEN, ZALEN BONIFATIUSHUIS, JEUGDGEBOUW EN ZAAL PAULUSKERK
Reserveren kan via Ria van Voskuilen, verhuur@pauluskerkbreukelen.nl
De koster van de Pieterskerk is Bert van der Dussen.
De coördinator van de Pauluskerk is Hans Schriever.
Voor kerkelijke commissies/groepen van de Protestantse gemeente Breukelen wordt geen huur gerekend.
Van kerkelijke groepen/ personen wordt verwacht dat zij zelf de catering regelen en dat zij de gebruikte
ruimte gebruiksklaar voor een volgende groep achter laten. Vuil bestek, kopjes, etc. kan in de vaatwasser
worden gezet.
KERK (Pieterskerk of Pauluskerk)
1.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Huwelijksdiensten *):
Van meelevende gemeenteleden c.q. hun kinderen (incl. bijbel en organist) richtbedrag € 250
Voor anderen maar wel onder verantwoordelijkheid van één van de kerkenraden € 450
Idem b zonder organist € 300
Alleen verhuur € 400
Idem d met organist € 500
Klokluiden zonder dienst € 50
KerkTV € 50 tot 100 kijkers, daarboven 0,25 ct per kijker

a.
b.
c.
d.
e.

Begrafenisdiensten *)
Van gemeenteleden richtbedrag € 250
Voor anderen € 400
Idem met organist € 500
Klokluiden zonder dienst: € 50
KerkTV € 50 tot 100 kijkers, daarboven 0,25 ct per kijker

2.

3.

Orgel:
(alleen te verhuren als deskundigheid vooraf is vastgesteld door een van de wijkorganisten)
a. Per dag (6 uur) € 135
b. Per dagdeel (3 uur) € 70

4.

Huur kerkgebouw *);
(als de kerk verwarmd wordt verhogen met € 150 voor de verwarming per verhuurmoment)
a. Per dagdeel (3 uur) € 400
b. Ieder uur meer dan 3 uur € 100
Speciale regels gelden voor:
a. Orgelconcerten eigen organisten € 0
b. Activiteiten die door wijkgemeentes worden georganiseerd € 0
c. Activiteiten die door wijkgemeentes worden aangemoedigd, nog nader te bepalen

5.

LOSSE RUIMTES IN/BIJ DE KERK
a. Voor gemeenteleden
i. per dagdeel per zaal € 35
ii. per dagdeel voor 2 zalen € 65
b. Voor anderen
i. Per dagdeel per zaal € 50
ii. Per dagdeel voor 2 zalen € 100

6.

Alle overige verhuur wordt in overleg vastgesteld

*) = iedere dienst of grote verhuur van de kerkzalen brengt met zich mee dat een koster aanwezig
moet en hoort te zijn, deze kost/ontvangt € 50 per dagdeel

