Tarieven zalen en consumpties 2021 GKV Hoogkerk
Goederen en
Diensten:

Kerkelijke
vergaderingen
en bijeenkomsten:

Gemeentelijk, maar
op eigen initiatief:

Niet gemeentelijk
maar op eigen
initiatief:

Koffie
Thee
Koek/cake
Gebak
Frisdrank
Alcoholische dranken
Ranja
Div. tafelzoutjes
Verse hapjes (kaas, worst e.d.)
Warme hapjes
Broodmaaltijd
Soep
Belegde broodjes
Lunch
Bediening en extra
werkzaamheden
Zaal 1 en 3 + eventueel gangpad
Zaal 1,2,3,4 of 5
Alle zalen, los of in zijn geheel
Kerkzaal
De Boeg
Kopieën zwart/wit A-4
Kopieën kleur A-4
A-3 wordt berekend als 2x A-4

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€ 0.60
€ 0.60
€ 0.70
€ 1.75
€ 0.60
€ 1.00
€ 0.30
€ 0.85 p.p.
€ 2.00 p.p.
€ 1.50 p.p.
€ 10.50 p.p.
€ 2.00 p.p.
€ 1.40
€ 5.50 p.p.
€ 12,50- p.p. per uur

€ 1.00
€ 1.00
€ 0.50
€ 1.75
€ 0.75
€ 1.50
€ 0.30
€ 0.85 p.p.
€ 2.00 p.p.
€ 1.50 p.p.
€ 10.50 p.p.
€ 2.00 p.p.
€ 1.40
€ 5.50 p.p.
€ 12,50 p.p. per uur

€
€
€
€

€ 61,50- per dagdeel
€ 31,50- per dagdeel
€ 128,- per dagdeel
€ 228,- per dagdeel
€ 52,50- per dagdeel
€ 0.04 per zijde
€ 0.16 per zijde
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Rekening kerk

€
€
€
€
€
€

Tarieven zalen en consumpties 2021 GKV Hoogkerk
Toelichting:
Verhuur van zalen voor een hele dag incl. de avond zal individueel worden beoordeeld, de tarieven kunnen in dit geval afwijken.
In overleg met de koster zijn div. combinaties mogelijk, ook kunnen er op verzoek consumpties worden geleverd.
Een lunch bestaande uit 3 belegde broodjes, fruit en div. zuivel dranken zal zijn in buffetvorm.
Een broodmaaltijd aan gedekte tafels bestaat uit soep, div. vers brood, klein brood, fruit, beleg en zuivel, het geheel is deels in buffetvorm. (v.a. 10 personen)
Kortingen op zaalhuur of consumeren op rekening van de kerk is uitsluitend mogelijk met toestemming van de Comm.Best.Zaken.
Naast bemensing van de keuken/Boeg kan ook voor extra bediening worden gekozen, dit brengt echter wel een toeslag per gewerkt uur met zich mee. Bediening in de
zalen kan ook zelf worden georganiseerd. De huurtarieven van ‘t Anker/Boeg is incl. beheerder er zal altijd iemand aanwezig zijn, dit wordt niet uit handen gegeven.
Tevens geldt in alle gevallen, afname van koffie/thee en overige dranken verplicht vanuit ‘t Anker/Boeg.
Voor overige werkzaamheden die plaatsvinden buiten de gereserveerde tijden om, te denken aan schoonmaken, zaalindeling aanpassen e.d. kan € 12,50 per gewerkt
uur in rekening worden gebracht. (Dit vooraf in overleg)
Tijdens kerkelijke vergaderingen wordt koffie/thee e.d. gratis verstrekt, niet volgens tarievenlijst maar de kostprijs hiervan komt voor rekening van de kerk.
Voor uitvaartdiensten van eigen gemeenteleden wordt geen zaalhuur voor de kerkzaal in rekening gebracht, deze vrijstelling geldt niet voor overige zalen en
afgenomen zaken als koffie, koek, liturgieën e.d. Voor uitvaartdiensten gehouden voor niet gemeenteleden gelden bovenstaande tarieven.
Liturgie boekjes voor een trouwdienst komen voor rekening van de kerk, tenzij er ook gebruik wordt gemaakt van de beamer. Ook kan gekozen worden de liturgie te
presenteren middels de beamer, hiervoor gelden echter wel regels, voor meer info., raadpleeg het Beam-Team.
Bij huur van zaal 1 en 3 samen kan op verzoek het gangpad worden bijgetrokken, dit alleen voor groepen boven de 25 personen en op avonden waar zaal 2 en 4 uit
gepland kunnen worden.
De Boeg wordt alleen verhuurt aan gemeenteleden,
Voor kinder/jeugdfeestjes m.b.t. verjaardagen ed. wordt de Boeg niet verhuurt.
Bij zaalhuur is gebruik van apparatuur zoals beamer, geluidversterking, orgel/ piano ed. incl.

