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Tarieven zaalhuren 2022 - vaststellingsdatum 15-12-2021 

Algemeen 

Bij de verhuur van zalen in de verschillende wijkkerkgebouwen hanteert de de Protestantse 
Gemeente Pijnacker en Delfgauw (PGPD) de volgende huur-mogelijkheden: 

A. Ondersteuning en catering gedurende gebruik.
• Tijdens het gebruik van de zaal is steeds één medewerker van de PGPD aanwezig voor

ondersteuning en gebruik van het buffet. Bij verdere uitbreiding van de bediening worden
per extra medewerker aanvullende kosten in rekening gebracht (in 2020: € 25/medew/uur)

B. Gebruik zonder ondersteuning en bediend buffet, zelfservice t.a.v. koffie, thee en drank.
• De koster/beheerder is aanwezig bij aanvang en afsluiten. Er wordt een zelfservice tafel

met koffie, thee en dranken klaargezet. Na afloop wordt gebruik van de zelfservice bar
door de koster/beheerder bepaald en door de huurder voor akkoord betaling ondertekend.

C. Niet-ondersteunde, kale verhuur. Deze optie is alleen beschikbaar voor bekende kerkleden.
• De koster/beheerder is uitsluitend aanwezig bij de aanvang en het afsluiten. Er wordt geen

verdere ondersteuning tijdens gebruik van de zaal(en) geboden.
D. Arrangementen

• Maatwerk op basis van de wensen van de huurder. Hierbij worden prijsafspraken per
bezoeker afgesproken op basis van een afgesproken pakket van catering en verdere
ondersteuning.

E. Apparatuur en Bijzondere tarieven.

Het is niet toegestaan eigen consumpties mee te nemen, anders dan na overleg met de
beheerder.

Wanneer in hetzelfde gebouw tegelijkertijd meerdere zalen worden gehuurd wordt korting
gegeven op de aangegeven tarieven. Voor de zalen Parels en Sterren in het Kerkelijk Centrum
Delfgauw is dit al in de tarieven verwerkt.

In onderstaande tabel betekent een dagdeel: een aaneengesloten huurperiode van 4 uur waarbij 3 
periodes worden onderscheiden: 

• Ochtend (9-13 uur)
• Middag (13 -17 uur)
• Avond (19 -23 uur)
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Overzicht van huurtarieven 

Huuroptie A (volledige ondersteuning/catering) 

Prijzen in €’s 

gebouw Zaal,ruimte eerste 
uur 

tweede 
uur 

derde uur e.v. 
uren 

dagdeel 
(4 uur) 

De Acker kerkzaal 250 

Keukenzaal 
consistorie 
hal 
de graanschuur 

70 45 40 185 

Kerkelijk Centrum 
Delfgauw 

kerkzaal 250 

Zalen Parels of Sterren 70 45 40 185 

Zalen Parels en Sterren 
gelijktijdig 

90 65 55 265 

ontmoetingsruimte 85 45 40 200 

Dorpskerk Kerkzaal (excl. gebruik 
orgel) 

- - 400 

Kerkzaal met orgel* - - 450 

Ontmoetingsruimte bgg 85 45 40 200 

Zaal eerste verdieping 70 45 40 185 

Ontmoetingskerk kerkzaal 250 

Wijkzaal 
ontmoetingsruimte 

90 45 40 205 

Zaal 1 of 2 70 45 40 185 

1e verdieping (deels of 
geheel) 

80 45 40 185 

CJMV-gebouw zaal 100 50 45 250 

Gehele gebouw 250 
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Huuroptie B. (zelfservice catering) 

gebouw Zaal,ruimte Eerste uur tweede uur Derde uur Dagdeel 4 
uur 

De Acker kerkzaal 175 

Keukenzaal 
consistorie 
hal 
de graanschuur 

70 30 25 135 

Kerkelijk Centrum 
Delfgauw 

kerkzaal 180 

Zalen Parels of Sterren 70 30 25 135 

Zalen Parels en Sterren 
gelijktijdig 

90 45 40 200 

ontmoetingsruimte 85 40 25 160 

Dorpskerk Kerkzaal (excl. gebruik orgel) - 375 

Kerkzaal met orgel* - 450 

Ontmoetingsruimte bgg 85 30 25 160 

Zaal eerste verdieping 70 30 25 135 

Ontmoetingskerk kerkzaal 180 

Wijkzaal 
ontmoetingsruimte 

90 30 25 160 

Zaal 1 of 2 70 30 25 135 

1e verdieping (deels of 
geheel) 

80 30 25 150 

CJMV-gebouw zaal 100 40 30 190 

Gehele gebouw 190 
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Huuroptie C. (uitsluitend voor bekende kerkleden) 

gebouw Zaal,ruimte Eerste uur tweede uur Derde uur dagdeel 

De Acker kerkzaal 135 

Keukenzaal 
consistorie 
hal 
de graanschuur 

70 25 20 130 

Kerkelijk Centrum 
Delfgauw 

kerkzaal 135 

Zalen Parels of Sterren 70 25 20 130 

Zalen Parels en Sterren 
gelijktijdig 

80 35 30 165 

ontmoetingsruimte 85 25 20 145 

Dorpskerk Kerkzaal (excl. gebruik orgel) - 350 

Kerkzaal met orgel* - 430 

Ontmoetingsruimte bgg 85 25 20 135 

Zaal eerste verdieping 70 25 20 130 

Ontmoetingskerk kerkzaal 135 

Wijkzaal 
ontmoetingsruimte 

90 25 20 150 

Zaal 1 of 2 70 25 20 130 

1e verdieping (deels of 
geheel) 

80 25 20 140 

CJMV-gebouw zaal 90 30 20 155 

Gehele gebouw 155 
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E.Apparatuur en Bijzondere tarieven

1. Gebruik van digitale media en piano/vleugel: 

a.Streamen plechtigheid:
b.Beeld- en geluidsopname plechtigheid:
c.Stream en opname:
d.Gebruik van beamer en projectiescherm:
e.Gebruik van piano/vleugel:
f. Gebruik van geluidsapparatuur

NB: b. en c. zijn niet in alle kerken mogelijk. 

€ 75 
€ 50 
€ 125 
€ 50 
€ 75 
€  50 

2. Gebruik van de ontmoetingsruimte van de Dorpskerk na een 
begrafenis/rouwbijeenkomst tot max. 2 uur, daarna € 40 per uur. 
Voor het gebruik van andere zalen gelden aparte tarieven. € 280 

3. Opbaren per 24 uur of een deel daarvan; 
maximaal 48 uur en niet op zon- en christelijke feestdagen: € 240 

4 Trouw- en rouwdiensten in een PGPD kerkgebouw € 500 

5. Rouwdiensten op werkdagen vóór 09:00 uur of na 15:00 uur en 
op zaterdag: + 50%

Voor het gebruik van de kerkzaal voor het houden van een rouwdienst krijgen leden van de PGPD 
een korting van 50%. 

De diensten, hierboven genoemd, kunnen niet onder alle omstandigheden worden gevorderd. 

Overeenkomsten 
Verhuur van zalen door de PGPD vindt plaats op basis van een getekende huurovereenkomst. De PGPD 
hanteert hiervoor een standaard huurovereenkomst die slechts rechtsgeldig is wanneer deze door zowel 
verhuurder als huurder is getekend. De koster/beheerders zijn gemachtigd namens de verhuurder de 
overeenkomsten te tekenen. 
De standaard huurovereenkomst en de daaraan verbonden algemene huurvoorwaarden zijn 
beschikbaarvia de website van de PGPD. 

Bijzondere diensten (Rouw- en Trouwdiensten) 
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. 
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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 instemming van de kerkrentmeesters 
Dorpskerk een ‘vreemde’ organist het orgel mag bespelen. Ook in de overige kerken worden 
voorwaarden gesteld aan de organist wanneer de huurder gebruik van het orgel wenst. 

Bijzondere regelingen en tarieven 

Voor langlopende en substantiele (meer dan 10x/jr) huurcontracten kunnen kortingen ten opzichte van 
bovenstaande huurprijzen worden afgesproken. 

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. 

Consumptieprijzen 

In alle gebouwen en zalen worden gelijke prijzen voor de consumpties gerekend. 
In bijlage 1 is een overzicht van de prijzen vermeld. 

De tarieven voor verhuur van de zalen en de prijzen van de consumpties worden ten minste jaarlijks in 
december voor het daaropvolgende jaar door het College van kerkrentmeesters vastgesteld en 
gepubliceerd op de website van de PGPD. Het college kan desgewenst de tarieven tussentijds wijzigen. 
De op de website van de PGPD gepubliceerde tarieven worden door het college actueel gehouden en 
vormen de basis voor het afsluiten van de huurovereenkomsten. 

Aldus vastgesteld door het College van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Pijnacker en 
Delfgauw 

Deze tarievenlijst is geldig vanaf :  1 januari 2022. 
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Bijlage 1. Consumptieprijzen 

Omschrijving Eenheid per Prijs 2022 
[in €] 

Koffie of thee kopje 1,75 
Frisdrank, sappen glas 2,00 
Bier ,wijn glas 3,00 
Kinderlimonade glas/beker 1,00 

Gebak stuk 3,50 
Cake plak 1,25 
Bittergarnituur koud (kaas+worst) schaaltje (2x6) 3,50 
Zoutjes,pinda’s bakje 1,75 
Belegd broodje (kaas of ham) stuk 2,75 
Luxe belegd broodje (vis, overig vlees) stuk 3,50 
Krentebol stuk 1,25 

Bitter garnituur warm 6 stuks 4,00 
Broodje kroket, frikandel (warm) stuk 3,25 
Warm saucijzenbroodje stuk 3,50 
Tosti kaas of ham/kaas stuk 3,25 

*** 
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