
GEBOUWEN EN DIENSTEN VAN DE NEDERLANDS HERVORMDE GEMEENTE 

TE LUTTEN 

                          HUURTATIEVEN EN OVERIGE 2021 

Huur gebouw De Lantaarn of De Kapel 

 

Trouw en rouwdiensten 

Voor het huren van het Kerkgebouw de Lantaarn te Lutten of de kapel te Schuinesloot ten behoeve van een 

trouw of rouwdienst (maximaal 2 uur gebruik ) worden de volgende kosten in rekening gebracht: 

-Huur van de Lantaarn door betalende leden  : € 200,= minus de gemiddelde jaarlijkse  bijdrage  

                                                                                     Kerkbalans gerekend over de 5 voorgaande jaren; 

-Huur van de Lantaarn door niet leden  : € 200,=; 

-Huur van de Kapel door betalende leden  : € 150,= minus de gemiddelde jaarlijkse bijdrage  

       Kerkbalans gerekend over de 5 voorgaande jaren. 

-Huur van de Kapel door niet leden  : € 150,=; 

-Kosten voorganger    : € 250,= , ten behoeve van de eigen gemeenteleden worden 

       geen kosten in rekening gebracht; 

-Kosten organist     : € 35,=; 

-Kosten liturgie     : € 50,= / 150st. (zwart-wit). 

-Klokluiden     :  10,= , ten behoeve van de eigen gemeenteleden worden  

       geen kosten in rekening gebracht 

 

Overige 

Voor het huren van het kerkgebouw de Lantaarn te Lutten of de Kapel te Schuinesloot ten behoeve van alle 

overige activiteiten passend bij het doel van het Kerkgebouw, worden de volgende kosten in rekening gebracht: 

-Huur de Lantaarn     : € 300,=/ dagdeel ( morgen, middag of avond); 

       Toeslag voor 2 dagdelen: 30%; 

       Toeslag voor 3 dagdelen: 75%; 

       Toeslag voor verwarming (als de buitentemperatuur dit  

                                                                                      vereist): 25% met een minimum van € 75,= 

-Huur De Kapel  : € 200,=/ dagdeel ( morgen, middag of avond); 

               Toeslag voor 2 dagdelen 30%; 

               Toeslag voor 3 dagdelen 75%; 

               Toeslag voor verwarming (als de buitentemperatuur dit  

                vereist): 25% met een minimum van € 50,=. 

-Consistorie van De Lantaarn t.b.v. vergaderingen      € 50,= /dagdeel (morgen, middag of avond, maximaal 

                25 personen en exclusief consumpties 

               Toeslag voor 2 dagdelen 30%; 

               Toeslag voor 3 dagdelen 75%; 

               Toeslag voor verwarming (als de buitentemperatuur dit 

                vereist): 25% met een minimum van € 15,= 

               Gebruik beamer is gratis. 

Voor het gebruik van de kerkgebouwen door een ander kerkgenootschap dan de Hervormde 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.    



       

 

 

 

 

 

 

               

 

               

                 

 

 

 

   

 

 

 


