Tarieven 2018
Algemeen
Alle zaalhuren zijn per uur m.u.v. De Graanschuur. Alle zaalhuren zijn exclusief bediening. Het is
niet toegestaan eigen consumpties mee te nemen, anders dan na overleg met de beheerder. Bij
begrafenissen en of condoleances kan het voorkomen dat het gehuurde niet kan worden geleverd.
Het minimumtarief voor alle gebouwen bedraagt € 60,- voor het eerste uur, en € 30,- voor elk
volgend uur.
Indien meerdere ruimtes in 1 gebouw tegelijkertijd worden gehuurd gelden de volgende tarieven per
ruimte (met inachtneming van het minimum tarief).

Ontmoetingscentrum De Acker
Grote zaal
Keuken zaal
Consistorie
Hal
Kerkelijk Centrum Delfgauw
Grote zaal
Kleine zaal 1
Kleine zaal 2(tienerruimte)
Grote zaal + kl. zaal 1
Ontmoetingsruimte
Kerkzaal per dagdeel
Ontmoetingskerk
Zaal 1
Zaal 3
Wijkzaal
Hal
De Verdieping geheel
De Verdieping voor gedeelte
Gebruik van keuken (koken)
Kerkzaal per dagdeel
Uitvaartsuite ‘Klapwijk’
Dorpskerk
Zaal eerste verdieping
Kelder
CJMV-gebouw
Grote zaal
Hele gebouw per dagdeel

Eerste uur

Elk volgend uur

€ 59,00
€ 31,00
€ 27,00
€ 24,00

€ 29,50
€ 15,50
€ 13,50
€ 12,00

€ 59,00
€ 27,00
€ 27,00
€ 83,00
€ 77,00

€ 29,50
€ 13,50
€ 13,50
€ 41,50
€ 38,50

Dagdeel

€ 188,00

€ 62,00
€ 50,00
€ 73,00
€ 51,00
€ 72,00
€ 47,00
€ 10,00

€ 31,00
€ 25,00
€ 36,50
€ 25,50
€ 36,00
€ 23,50
€ 5,00

Informatie en tarieven:

€ 36,00
€ 34,00

€ 18,00
€ 17,00

€ 83,00

€ 41,50

€ 188,00
Van der Helm uitvaartzorg
te Nootdorp (015-310 1643)

€ 138,00
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Overige huur tarieven (voor zover van toepassing)
Beamer met scherm (zalen)
Beamer met scherm (kerkzaal)
Piano
Orgel
Flipovervellen( per 100)
Statafel

per gehuurde zaal
€ 51,50
€ 103,00
€ 26,00
€ 52,00
€ 31,00
€ 8,00

De Graanschuur
Grote zaal
Kleine zaal
Hele gebouw

per dagdeel
€ 40,00
€ 30,00
€ 60,00

Huurders van De Graanschuur dienen de ruimte bezemschoon en opgeruimd
achter te laten. Eventuele schoonmaakkosten bedragen:
€ 62,50
Dorpskerk (inclusief 1 x repeteren op een andere avond)
kerkzaal met orgel exclusief organist
kerkzaal zonder orgel

per dagdeel
€ 420,00
€ 340,00

Op zondagen en Christelijke feestdagen worden geen bijzondere uitvoeringen toegestaan dan
na toestemming van het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad.

Overgangstarief
Per 1 januari 2016 is er een nieuwe tariefstructuur vastgesteld. Dit kan leiden tot grote
prijsstijgingen voor bepaalde huurders. In 2018 geldt daarom een overgangstarief.
Voor bestaande huurders geldt:
 tarief 2018

= 150% tarief 2015

Bijzondere diensten (Rouw- en Trouwdiensten)
De tarieven voor rouwdiensten staan vermeld bij de tarieven van de begraafplaats Koningshof.
De tarieven voor trouwdiensten zijn gelijk aan die voor rouwdiensten.
Deze tarieven gelden voor het gebruik gedurende een dagdeel.
Zaalhuur overige zalen
Worden er naast de kerkzaal in Dorpskerk, Ontmoetingskerk, De Acker of Kerkelijk Centrum
Delfgauw ook nog andere ruimten gebruikt, dan gelden daarvoor de reguliere tarieven.
Predikanten
Wordt voor vermelde diensten geen predikant van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en
Delfgauw gevraagd, dan wordt het honorarium van de predikant door het bruidspaar of
nabestaanden in overleg met hem/haar geregeld. Dit geldt ook als een oud-predikant gevraagd
wordt die langer dan zes maanden geleden in Pijnacker of Delfgauw heeft gestaan.
Organisten
De kosten voor de organist komen voor rekening van het bruidspaar of de nabestaanden. Voor
de Dorpskerk geldt, dat alleen bij uitzondering en na overleg en toestemming van het College
van kerkrentmeesters een ‘vreemde’ organist het orgel mag bespelen.
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Consumptieprijzen
Koffie/thee
Frisdrank en sappen
Bier/Wijn
Kinderlimonade
Melk / Karnemelk
Gebak
Cake / lux koekje
Bittergarnituur koud (kaas / worst)
Lux hapje
Zoutjes / pinda’s e.d.
Portie bitterballen / bittergarnituur (6 stuks)
Belegd broodje
Krentenbol
Broodje kroket / frikadel
Soep
Mini saucijzenbroodjes
Saucijzen-, kaas-, kaashambroodje
Roomsoesje
Kroket
Frikadel

€ 1,30
€ 1,80
€ 2,00
€ 0,50
€ 0,50
per stuk v.a.
per stuk v.a.
per stuk v.a.
per stuk v.a.
per bakje v.a.
per portie
per stuk
per stuk
per stuk
per bord/kom
per stuk
per stuk
per stuk v.a.
per stuk
per stuk

€ 2,50
€ 0,75
€ 0,45
€ 1,50
€ 1,50
€ 3,00
€ 2,00
€ 1,20
€ 2,50
€ 2,20
€ 0,85
€ 2,30
€ 0,75
€ 1,50
€ 1,50

Bijzondere regelingen en tarieven
Regelmatige huurders (tenminste 10 x per jaar en van te voren afgesproken) kunnen een korting krijgen.
Dit geldt ook voor éénmalige huurders. Zij kunnen bij voldoende buffetomzet korting krijgen op de
zaalhuur.
Voor leden van de PGPD zijn speciale tarieven mogelijk.
Alle deze afspraken behoeven vooraf goedkeuring van het College van kerkrentmeesters
De Ontmoetingskerk en het Kerkelijk Centrum Delfgauw zijn ‘Fairtrade’ kerken en zullen daarom zoveel
als mogelijk Fairtrade of wereldwinkel producten leveren.

Bijzondere omstandigheden
Het College van Kerkrentmeesters kan zo nodig van bovenvermelde regels afwijken.
Aldus vastgesteld door het College van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en
Delfgauw in zijn vergadering van 3 januari 2018.
Deze tarievenlijst is geldig vanaf 7 januari 2018.
Piet Hoogland,

Pieter Blom,

waarnemend voorzitter

waarnemend secretaris
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