
Huurtarieven en overige Protestantse Gemeente Lutten-Slagharen-Schuinesloot
Onderdeel Prijs Toelichting
Kruiskerk € 165,00 Voor niet leden en bij begrafenissen

€ 85,00 Voor schooldienst
Pro Rege € 70,00 Voor leden en niet leden

€ 200,00 Voor verkiezingen
€ 35,00 per zaal

Organist € 55,00
Gebruik beamer € 40,00
Bediening Pro Rege € 40,00 per persoon
Koffie of thee € 1,10
De Lantaarn trouw en 
rouwdiensten € 220,00 minus de gemiddelde jaarlijkse  bijdrage kerkbalans gerekend over de 5 voorafgaande jaren.

€ 220,00 Voor niet leden
De Lantaarn € 330,00 Voor alle overige activiteiten passend bij het doel van het kerkgebouw dagdeel morgen/middag/avond*

€ 430,00 Idem voor 2 dagdelen
€ 580,00 Idem voor 3 dagdelen

Verwarming € 85,00 Als de buitentemperatuur dat vereist. 25% met een minimum van € 85,-
Consistorie De Lantaarn € 55,00 Dagdeel morgen/middag/avond. Maximaal 25 personen exclusief consumpties

€ 73,50 Idem voor 2 dagdelen
€ 97,50 Idem voor 3 dagdelen

Verwarming € 17,00 Als de buitentemperatuur dat vereist. 25% met een minimum van € 17,00
Beamer consistorie € 0,00 Gratis
Voorganger € 280,00 Geen kosten voor eigen gemeenteleden.
Organist € 40,00
Liturgie € 55,00 150 stuks zwart/wit
De Rank Grote zaal € 110,00 per dagdeel ( morgen, middag of avond )Bij meer dan 50 gebruikers/gasten en afname van 2 consumpties per persoon wordt geen zaalhuur in 

rekening gebracht.

€ 145,00 Idem voor 2 dagdelen
€ 195,00 Idem voor 3 dagdelen

De Rank Kleine zaal € 70,00 per dagdeel ( morgen, middag of avond )Bij meer dan 25 gebruikers/gasten en afname van 2 consumpties per persoon wordt geen zaalhuur in 
rekening gebracht.

€ 87,50 Idem voor 2 dagdelen
€ 120,00 Idem voor 3 dagdelen

De Rank catering € 1,95 Consumpties, koffie, thee, frisdrank en licht alcoholisch
€ 5,00 Koffietafel pp ( 2 keer koffie of thee en plak cake / koek ). Extra consumpties € 1,95
€ 8,50 Koffietafel pp ( 2 keer koffie of thee en 2 belegde broodjes). Extra consumpties € 1,95

Voor het gebruik van de kerkgebouwen door een ander kerkgenootschap dan de Protestantse Gemeente, ten behoeve van de op zondag  
te houden eredienst behoudt het College van Kerkrentmeesters het recht  voor de huurtarieven bij te stellen. 
Voortijdig dient contact worden opgenomen met de voorzitter van het college. 
De huurder/gebruiker van het Kerkgebouw zal ten allen tijde respectvol dienen om te gaan met het gehuurde.
Wijzigingen aan het interieur, liturgisch centrum etc. zijn niet mogelijk.

Feestjes en partijen:  Voor feestjes en partijen zijn speciale arrangementen samengesteld.  Neem hiervoor contact op met mevrouw A. Meesters tel. 06 – 13233663.

Verenigingen, koren en eigen gemeenteleden etc:
Huur door een aan de Emmausgemeente verbonden vereniging of organisatie geldt een reductie van 75% op de huurprijs en 25% op consumpties ( alleen koffie en thee ).
Eigen gemeente leden ontvangen een korting van 25% op de huurtarieven.

Algemene voorwaarden:
Het meenemen van eigen consumpties etc. is verboden.
Genoemde huurprijzen en consumpties zijn exclusief de kosten t.b.v. bediening. Voor de kosten ten behoeve van eventueel extra bediening
anders dan naar het oordeel van de verhuurder/beheerder noodzakelijk geacht dient u te rekenen op € 11,= per persoon.

Dagdeel ( maximaal 4 uur ):
’s ochtends 8.00 uur tot 12.00 uur,
’s middags 13.00 uur tot 17.00 uur,
’s avonds 19.00 uur tot 23.00 uur.
Genoemde tarieven zijn vast tot en met 31 december 2023. Aan deze tarievenlijst zijn geen rechten te ontlenen!
Het college van Kerkrentmeesters behoudt zich het recht tussentijds, of in uitzonderlijke gevallen de tarieven te herzien en/of maatwerk te leveren.


