
 

Tarieven verhuur kerkgebouw 2020 

Exodus Gemeente PKN Middelharnis / Sommelsdijk 

Dorpsweg 97a 

3245 VB  SOMMELSDIJK 

RABObank NL92RABO0373725140; ten name van Exodus Gemeente PKN te Sommelsdijk  

 

 

RICHTLIJNEN / TARIEVEN VOOR DE EXPLOITATIE VAN DE KERKZAAL EN NEVENRUIMTE 

 

1. Bij permanent gebruik van de ruimte, door leden van de kerk, geldt dat de gebruikers zelf 

zorgdragen voor koffie, thee en dranken, afwas en eventueel schoonmaak, tenzij anders 

overeengekomen.  

 

2. Voor incidenteel gebruik van de ruimten gelden de volgende tarieven: 

⚫ Verhuur kerkzaal: 

Tarief per dagdeel € 140,--. 

Repetitie voorafgaand aan avondactiviteit, vanaf 13.00 uur, € 55,-- extra.  

Repetitie avond vantevoren € 115,-- extra.  

⚫ Verhuur ontmoetings-, jeugd- en multifunctionele ruimte t.b.v. feesten/partijen (alleen aan leden 

 van de kerk in privé gebruik). 

 

JEUGDRUIMTE 

- De ruimte kan per uur gereserveerd worden -met een minimum van 4 uren- à € 17,50 per uur; 

- U kunt gebruik maken van de aanwezige keuken/bar en apparatuur; 

- U zorgt zelf voor eten, drinken en versnaperingen; 

- In principe is bij deze ruimte geen bediening aanwezig, mocht u dit wenselijk vinden, dan kan 

hiervoor gezorgd worden; uurloon voor de bediening is € 17,50; 

- In de hal van de jeugdruimte heeft u de beschikking over een toilet; 

- Het reinigen van de jeugdruimte en toilet verzorgt u zelf, ook hier heeft u de optie de ruimten 

te laten reinigen; 

- De activiteiten dienen om 23.30 uur afgerond te zijn.  
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MFR of ONTMOETINGSRUIMTE 

- De ruimte kan per uur gereserveerd worden -met een minimum van 4 uren- à € 17,50 per uur; 

- U kunt gebruik maken van de aanwezige centrale keuken en apparatuur; 

- U zorgt zelf voor eten, drinken en versnaperingen; 

- Bij deze ruimte bent u verplicht bediening in te zetten. Ga uit van 1 medewerker per ca. 30 

gasten; 

- In de hal van de ontmoetingsruimte heeft u de beschikking over een toiletgroep; 

- Het reinigen van de gehuurde ruimte, keuken en toiletgroep wordt verzorgd door uw 

medewerkers; 

- De activiteiten dienen om 23.30 afgerond te zijn.  

 

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Arja & Rien Abramse, de beheerders van onze kerk. E-

mailadres: beheer@exoduskerk.nl - 06-53211357 

 

⚫ Verhuur kleine vergaderruimten (alleen aan leden van de kerk): 

Per dagdeel (ochtend/middag/avond) € 40,-- 

Twee dagdelen     € 55,-- 

Hele dag       € 70,-- 

 

 

Vergoeding trouwdiensten ingeschrevenen: 

Voor gebruik van de kerkzaal en overige ruimten, waarbij het huwelijk door de eigen predikant wordt 

ingezegend en waarbij de collecte voor het beheer van de kerk is bestemd, wordt aan ingeschrevenen 

geen tarief in rekening gebracht.  

- Indien het bruidspaar de inhoud van de collecte aan een bepaald goed doel wil besteden wordt 

aan het bruidspaar een bedrag van € 170,-- in rekening gebracht.  

- Indien het huwelijk elders door de predikant wordt ingezegend, wordt een tarief van € 140,-- plus 

kilometervergoeding (€ 0,30 per km) aan het bruidspaar in rekening gebracht.  

 

Organist: 

Tarieven van de organist in overleg.  
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Koster: 

De vergoeding voor de koster bedraagt in alle gevallen € 45,--. 

 

Vergoeding rouw- en trouwdiensten niet-ingeschrevenen: 

Voor gebruik van de kerkzaal wordt aan niet-ingeschrevenen een tarief van 

€ 225,-- in rekening gebracht. Dit is exclusief vergoeding koster/organist en eventueel predikant. 

€ 30,-- voor 24 uur opbaren 

€ 80,-- voor het gebruik van de consistorie / multifunctionele ruimte. 

 

Consumpties 

De huurder van de Mfr/Ontmoetingsruimte/Kerkzaal is verplicht om voor het nuttigen van consumpties 

gebruik te maken van de diensten van de beheerder. Als de beheerder wordt ingeschakeld, gelden de 

volgende tarieven: 

- Uurloon voor de bediening € 17,50 per medewerker; 

- Koffie/thee voor leden van de kerk € 0,50 (per kop of glas); voor niet-leden € 1,25; 

- Fris en sappen voor leden van de kerk € 0,70 per consumptie; voor niet-leden € 1,25 (per 

consumptie) 

 

 

Vastgesteld in de CvK-vergadering van maart 2020. 


