GROTE KERK te VELP Trouw- en Rouwdiensten
Tarieven met ingang van 1 januari 2019

Toelichting, zie onder
↓
Tarief

Huur kerkgebouw
Huurprijs lid van de PG Velp
Huurprijs niet- lid van de PG Velp
Indien duur > 1,5 uur: per kwartier

€
€
€

375
750
15

Voorganger en organist

1
1
1
2

Organisatie
Overleg met verhuurder
per keer extra
per kwartier extra

€
€

15
15

3
4
5

Beeld en geluid
a. Gebruik en bediening
geluid + schermen; 1ste uur
per kwartier extra
b. Totaalpakket beeld, geluid,
uitzending via internet; 1ste uur
per kwartier extra
c. Opnamen
1ste geluidsopname op USB-stick
per extra kopie
1ste video-opname op USB-stick
per extra kopie
d. Samenstellen presentatie
op basis van aangeleverde
digitale bestanden;
per uur

6
€
€

100
15

€
€

125
15

6

7
€
€
€
€

10
10
30
10
8

€

50

8

€
€

200
400

15
15

Catering, zaal-of keukenhuur Rondeel, enz.
beschikbaarheid en kosten in overleg

Trouw- en Rouwdiensten elders
Voorganger elders; lid PG Velp
Voorganger elders; niet-lid

190121 Trouw- en Rouwdiensten GK

Toelichting.
1

Bij een trouw- of rouwdienst wordt uitgegaan van een duur van max. 1:30 u.
Voor een langer durende dienst wordt € 15 per kwartier in rekening gebracht.

2

Bij trouw- of rouwdienst is de huurprijs inclusief voorganger van de PG- Velp en organist.
Zie ook opmerking 15
3 Overleg met verhuurder betreft bijv. bezichtiging(en) van de lokatie of andere
(voorbereidende) activiteiten waarbij verhuurder aanwezig moet zijn.
4 Het 1ste overleg is in de huurprijs inbegrepen. Indien huurder vaker op locatie wil
overleggen wordt per keer €15 in rekening gebracht, plus €15 per kwartier voor de
duur van dit overleg.
5 Het 1ste overleg is in de huurprijs inbegrepen. Voor een lid incl. 1 uur voor de duur van
dit 1ste overleg. Voor een niet-lid 1:30 u.
Langere duur en frequenter overleg worden in rekening gebracht.
6 Dit betreft gebruik en bediening beeld- en geluidsinstallaties aan multi-media tafel.
7 Alleen mogelijk in combinatie met 'Beeld en Geluid' a of b.
8 Uit aangeleverde digitale bestanden kan een presentatie worden samengesteld voor op
de schermen. N.B. Dit samenstellen vergt dikwijls meerdere uren. Onder voorbehoud
van beschikbare capaciteit. Verrekening op basis van nacalculatie.
Alleen in combinatie met 'Beeld en Geluid' a of b.
15 Indien voor de rouw- of trouwdienst niet een kerkgebouw wordt gehuurd en wel elders
inzet van een voorganger van de PG-Velp wordt gewenst, worden kosten in rekening
gebracht. Voor een lid €200, voor een niet-lid €400. Bij reisafstand > 15 km enkele reis:
reiskosten op basis van OV of € 0,25/km + reistijd á € 35/u.
EHBO is niet in de dienstverlening inbegrepen en is voor verantwoordelijkheid en rekening
van de huurder.
De AED in de Grote Kerk bevindt zich in het portaal tussen Kerkzaal en Rondeel.
Huur en reserveringen gaarne via verhuur@pknvelp.nl

