Prijslijst De Grote Pekken 11 Veenendaal
In de vergoeding voor de huur zijn de kosten van het normaal verlichten, verwarmen / koelen en
schoonhouden van het gebouw begrepen. Tevens is de inzet van de beheerder (bij aanvang en na
afloop) inbegrepen. In de vergoeding van de grote zaal is het eventuele stroomverbruik van de
lichtinstallatie inbegrepen.

Eventuele tussentijdse prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Zaalhuur
Vergaderingen/bijeenkomsten per dagdeel (maximaal 4 uur)

O Grote zaal ( tot 500 personen): € 500.00 / dag
O Kleine zaal (tot 150 personen): € 200.00 / dag

Concerten/kooruitvoeringen van derden inclusief generale repetitie, exclusief inhuur geluid/lichttechnicus.

Grote zaal (500 personen)

O maandag - donderdag :

€ 750.00 / dag

O vrijdag - zaterdag :

€ 950.00 / dag

Kleine zaal ( tot 150 personen)

O maandag - zaterdag :

€ 275.00 / dag
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Ontmoetingsruimte ( maximaal 150 personen)

O maandag - zaterdag :

€ 275.00 / dag

Lokaal (tot 25 personen)
O maandag - zaterdag :

€ 75.00 (1 dagdeel a 4 uur)

O Aanvullende huur of gedeelte daarvan: € 25.00 per uur

Drank en etenswaren
O Koffie/thee/melk/karnemelk € 1.00
O Koffie/thee per kan: € 7.50
O Frisdranken per glas € 1.00
O Rode wijn/witte wijn/bier per glas € 2.00
O Broodje beleg € 1.50
O Kroket/soep € 1.75

O Eventuele mogelijkheden voor koude en warme buffetten op aanvraag
O Eventuele mogelijkheden voor koek/chocolade/gebak op aanvraag
O Eventuele mogelijkheden voor snacks op aanvraa

Apparatuur
Elektrische Piano € 50.00 of Beamer : in overleg

Bediening geluid- en lichtinstallatie ( verplicht bij huur grote zaal voor concerten en evenementen)
Kosten inhuur geluid- en/of lichttechnicus: € 30,25 per uur. Tarief hele dag ( 8 uur): € 100,- persoon,

Erediensten van andere kerkelijke genootschappen
O Grote zaal ( tot 500 personen): € 500.00
O Kleine zaal (tot 150 personen): € 200.00
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Begraven vanuit EDR
Voor gemeenteleden van EDR: gebruik zalen voor rouwdienst/condoleance:
geen verdere kosten. Opbaring in overleg met de faciliteiten die de begrafenisondernemer kan
regelen.

De beheerder(s) en eventueel verkeersregelaars (> 300 bezoekers) ontvangen van de
begrafenisondernemer een vergoeding die door hem wordt uitbetaald.

Voor niet-gemeenteleden waarbij de dienst wordt gehouden onder verantwoordelijkheid van een
andere kerkenraad/gemeente:
O Gebruik grote zaal: € 500.00
O Gebruik kleine zaal: € 200.00

De beheerder(s) en eventueel verkeersregelaars ( > 300 bezoekers) ontvangen van de
begrafenisondernemer een vergoeding die door hem wordt uitbetaald.

Inzet voor de bediening wordt eerst in overleg met de beheerder geregeld maar kan zo nodig
ook door eigen personeel van de begrafenisondernemer plaatsvinden.

Eventuele broodmaaltijd afstemmen met de beheerder.

Huwelijk
Voor gemeenteleden van EDR waarbij de dienst onder verantwoordelijkheid wordt gehouden van
EDR : geen verdere kosten, alleen een collecte ter dekking van onkosten.

Vergoeding voor de beheerder: € 75,Geluid-/lichttechnici: € 30,25 per uur
Muzikanten worden door het bruidspaar zelf geregeld.

Als iemand trouwt onder verantwoordelijkheid van een andere kerkenraad/gemeente:
O Gebruik grote zaal: € 500.00
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O Gebruik kleine zaal: € 200.00

Vergoeding voor de beheerder: € 75,Geluid-/lichttechnici: € 30,25 per uur
Muzikanten worden door het bruidspaar zelf geregeld.

Bijeenkomsten ná de huwelijksinzegening, rouwdienst , opdragen of een doopdienst
-Hierin kan worden voorzien in overleg met en na afstemming met de beheerder.
-Voor aanvullend gebruik van de zalen : afhankelijk van de gewenste tijd zaalhuur minimaal € 50,-.
-Voor EDR leden en derden wordt dezelfde prijslijst gehanteerd.

Verkeersregelaars (indien > 300 bezoekers / genodigden)
Minimaal 2 verkeersregelaars bij ontvangst/aanvang.
Tarief: € 12,50 per uur.
Minimale inzet 1 uur voor aanvang tot en met een half uur na aanvang.

Vormen de prijzen een probleem? Neem contact met ons op en we kijken of we andere
mogelijkheden hebben.
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