
Prijsopgave Ruimten en benodigdheden EBGZ

naam datum

Huwelijk en gelegenheden  Huurprijs   Bijzonderheden aantal  totaal 

Kerkzaal (Max 400 personen ) Inclusief beheerder en oproepkracht én schoonmaak

Kerkelijk huwelijk  €            550,00 4 uur -€                    

Burgerlijk huwelijk  €            550,00 Exclusief kosten voor de burgerlijke gemeente Zeist -€                    

Burgerlijk en kerkelijk huwelijk ineen  €            800,00  6 uur
-€                    

Receptie aansluitend op huwelijk  €            125,00 per uur Exclusief consumpties -€                    

Begrafenis

Rouwdienst  €            550,00   -€                    

Condoleance per uur  €            150,00 per uur Exclusief consumpties -€                    

Concert Inclusief beheerder en oproepkracht

Concertuitvoering  €            750,00 5 uur -€                    

Repetitietijd  €            100,00 per uur -€                    

Kleine Zaal (Max 80 personen) Inclusief beheerder en schoonmaak

Kerkelijk huwelijk  €            450,00  -€                    

Burgerlijk huwelijk  €            450,00 Exclusief kosten voor de burgerlijke gemeente Zeist -€                    

Receptie aansluitend op huwelijk  €            125,00 per uur Exclusief consumpties, -€                    

Vergadering
 Per dagdeel =  4 

uur 

15% korting op 2
e
 dagdeel aansluitend erbij; 15% korting 

op totaalprijs bij huur van 10 of meer dagdelen. Inclusief 

schoonmaak.

Inclusief beheerder en schoonmaak

Kerkzaal standaard 4 uur  €            550,00 -€                    

Kerkzaal extra dagdeel  €            467,50 -€                    

Kleine Zaal standaard 4 uur  €            250,00 -€                    

Kleinze Zaal extra dagdeel  €            212,50 -€                    

Koetshuys standaard 4 uur  €            250,00 
Alles opruimen/ vaat schoon in de kast/ koelkast leeg/vuilnis 

weg -€                    

Koetshuys extra dagdeel  €            212,50 
Alles opruimen/ vaat schoon in de kast/ koelkast leeg/vuilnis 

weg -€                    

Logies 

Appartement  €              40,00 Per nacht  exclusief schoonmaakkosten -€                    

Schoonmaakkosten  €              25,00 Per bezoek (verplicht) -€                    

Consumpties

Koffie/thee/Frisdrank  €                 2,00 Standaard koffie. Voor speciale koffie gelden andere tarieven -€                    

Wijn/Bier/Jus d’orange  €                 3,00 -€                    

Arrangementen

1 uur  €                   8,00 Koffie, thee, fris, wijn en bier (excl. hapjes of catering) -€                    

2 uur  €                 13,00 Koffie, thee, fris, wijn en bier (excl. hapjes of catering) -€                    

3 uur  €                 18,00 Koffie, thee, fris, wijn en bier (excl. hapjes of catering) -€                    

4 uur  €                 23,00 Koffie, thee, fris, wijn en bier (excl. hapjes of catering) -€                    

Personeel

Extra personeel  €              20,00 p.p./uur Ter beoordeling aan de beheerder -€                    

Pianist/organist  €              50,00 -€                    

Overig 

Orgel  €            100,00 -€                    

Piano  €              50,00 Stemmen in overleg ca. € 65,- voor rekening van huurder -€                    

Vleugel  €              50,00 Stemmen in overleg ca. € 65,- voor rekening van huurder -€                    

Presentatieapparaat (Pipo)  €              25,00 -€                    

Vaste Beamer Grote Zaal  €            100,00 Max 200 x 300 (verhouding 4:3) -€                    

Uitzenden beeld  €            200,00 max 3 uur -€                    

Uitzenden beeld per uur bij >2  €              50,00 per uur >3 -€                    

Beeld op stick plaatsen  €              35,00 -€                    

Losse Beamer  €              35,00 -€                    

Statafels  €              10,00 per tafel Inclusief rok -€                    

Diversen

-€                    

-€                    

-€                    

totaal 0 -€                    



opmerkingen


