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TARIEVEN
CUNERAKERK RHENEN
HUUR
De Cunerakerk en de Koningskamer worden verhuurd per
dagdeel. U kunt deze tegelijkertijd maar ook apart van elkaar
huren. Er zijn drie dagdelen:
dagdeel 1 van 08:00 – 13:00 uur
dagdeel 2 van 13:00 – 18:00 uur
dagdeel 3 van 18:00 – 23:00 uur
Deze bloktijden staan vast. Ook als u de kerk niet het volledige dagdeel gebruikt, bent u de huur voor
een heel dagdeel verschuldigd. Tussen 23:00 en 8:00 uur hanteren wij een nachttarief. In de periode
van 1 oktober t/m 30 april geldt een vaste toeslag per dag voor het verwarmen van de kerk.
Voor huwelijks- en uitvaartdiensten is een speciaal tarief van toepassing. Dit tarief is inclusief
verwarming, geluid en gebruik orgel/vleugel.

TARIEVEN CUNERAKERK

Tarief

1 dagdeel

€ 375

2 dagdelen

€ 650

3 dagdelen

€ 900

Nachttarief per uur

€ 120

Verwarming vast tarief per dag (1 oktober t/m 30 april)

€ 240

Huwelijk / uitvaart

€ 425

Organist Protestantse Gemeente bij huwelijk / uitvaart
Alleen burgerlijk huwelijk

€ 85
€ 275

Op korte loopafstand van de Cunerakerk staat de Koningskamer, een modern pand met vier zalen en
een centrale hal. Onderstaande tarieven zijn voor de gehele Koningskamer (centrale hal en vier zalen)
en zijn inclusief verwarming.

TARIEVEN KONINGSKAMER

Tarief

1 dagdeel

€ 170

2 dagdelen

€ 300

3 dagdelen

€ 400

Nachttarief per uur

€ 120
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TARIEVEN
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Annulering
Indien u de huurovereenkomst annuleert is een deel van het overeengekomen huurbedrag
verschuldigd:
• Bij annulering tot 4 weken voor de datum van verhuur
10%
• Bij annulering van 2 tot 4 weken voor de datum van verhuur
50%
• Bij annulering binnen 2 weken voor de datum van verhuur
100%

Offerte
De voorgenomen huur wordt schriftelijk aan u bevestigd. Na ontvangst van de door u getekende
overeenkomst, inclusief de Algemene Voorwaarden, is de boeking definitief.

VOORZIENINGEN
Meubilair
Extra stoel € 1,25
Podiumdeel 1x2 meter € 15
Statafel inclusief rok € 6

Apparatuur
Huur beamer € 90
Borgsom beamer € 200
Huur projectiescherm 4x3 meter € 60
Borgsom projectiescherm € 100
Huur scherm Koningskamer € 55
Streaming via Kerkdienstgemist.nl € 275

Instrumenten
Van Vulpen orgel € 100
Stemmen Van Vulpen orgel € 150
Koororgel € 85
Yamaha C7 concertvleugel € 375
Stemmen vleugel:
Werkuren € 100
Buiten werkuren en zaterdag € 145
Zon- en feestdagen € 200
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TARIEVEN
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Schoonmaak
De kerk en de zalen, inclusief de toiletten dienen na gebruik schoon opgeleverd te worden.
De borgsom hiervoor bedraagt € 175.
Bij constatering van extreme vervuiling worden extra schoonmaakkosten van € 225 in rekening
gebracht. Indien extra schoonmaak nodig is op basis van bijvoorbeeld Coronamaatregelen wordt € 50
in rekening gebracht voor deze werkzaamheden.

CATERING
Bij verhuur waarbij catering gewenst is kunt u of zelf een cateraar in armen nemen of in overleg gebruik
maken van onze eigen huiscateraar (www.brendascatering.nl). Catering door u zelf is niet toegestaan.

CONTACT
Protestantse Gemeente te Rhenen
Kerkelijk Bureau 0317 – 61 89 20
Bereikbaar dinsdag- en donderdagmorgen van 9 – 11 uur
Verhuur Cunerakerk | verhuur@cunerakerk.nl | www.cunerakerk.nl
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