
2019 Tarieven Trouwdiensten Kosten 2019 Tarieven rouwdiensten, gedachtenis 

/herdenkingsdiensten en    missionair werk

Kosten

Gebruik van de kerk voor gemeenteleden (incl. koster) 190€                 Gebruik van de kerk voor gemeenteleden (incl. koster) 175€                

Gebruik van de kerk voor niet gemeenteleden (incl. koster) 595€                 Gebruik van de kerk voor niet gemeenteleden (incl. koster) 465€                

Organist verbonden aan deze kerk rechtstreeks Organist verbonden aan deze kerk rechtstreeks

Vervaardiging Liturgie ( maximaal 100 Stuks) 60€                   Vervaardiging Liturgie ( maximaal 100 Stuks) 60€                  

Trouwbijbel (voor gemeente leden)

Kroonluchters met brandende kaarsen ( per kroonluchter) 50€                   Gebruik van de kerk voor missionaire activiteiten "om niet"

Toeslag gebruik van de kerk op zaterdag 65€                   

Toeslag gebruik beamer en beelschermen 75€                   Toeslag gebruik beamer en beelschermen 75€                  

Toeslag gebruik van de kerk in winterseizoen (okt t/m april) 65€                   Toeslag gebruik van de kerk in winterseizoen (okt t/m april) 65€                  

 Diensten, binnen de gemeentegrenzen, door de predikant 

verbonden verbonden aan deze kerk, voor gemeente leden. 255€                 
 Diensten, binnen de gemeentegrenzen, door de predikant 

verbonden verbonden aan deze kerk, voor gemeente leden. 240€                

Diensten, binnen de gemeentegrenzen, door de predikant 

verbonden aan deze kerk, voor niet gemeenteleden
410€                 

Diensten, binnen de gemeentegrenzen, door de predikant ( of 

kerkelijkwerker) verbonden aan deze kerk, voor niet 

gemeenteleden 410€                

Gebruik vleugel  (i.v.m. stemmen) 100€                 Gebruik vleugel  (i.v.m. stemmen) 95€                  

Opmerkingen: Indien mogelijk zal de nota via de 

uitvaartonderneming worden gedeclareerd, indien dit niet 

mogelijk is, dan wordt wordt deze u rechtstreeks toegezonden

2019 Verhuur Andrieskerk: Bijeenkomsten, 

concerten, CD-opname e.d.

Kosten Toeslag 

stook 

seizoen

Opmerkingen

1 dag (twee dagdelen):

van 9.00 tot 17.00 uur of 13.00 tot 22.00 uur 555€                 80€                      
Stookseizoen is van 1 oktober t/m 30 april

1 dag (3 dagdelen) van 9.00 tot 22.00 uur 700€                 100€                    

4 dagdelen over twee dagen aaneensluitend verdeeld 825€                 200€                    

2 dagen (6 dagdelen) aaneensluitend 920€                 255€                    

Gebruik vleugel (i.v.m. stemmen) 300€                 
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