VERHUURTARIEVEN

Michaëlkerk
en
Michaëlhuis

Kerkplein 1
3956 BW Leersum

VERHUUR- EN GEBRUIKSKOSTEN MICHAËLKERK Rouwdiensten
Gedachtenisdiensten
Herdenkingsdiensten
Huwelijksdiensten
Feestelijke diensten
Voor PKN gemeenteleden Michaëlkerk te Leersum:
Gebruik van de Michaëlkerk (al dan niet met onze predikant)
Organist van onze Michaëlkerk
Onze predikant als voorganger buiten Michaëlkerk (excl. Reiskosten)
Vervaardiging en vermenigvuldiging liturgie (per 100 A4’tjes)
Beheerderskosten koster

€ 250,-€ 75,-€ 125,-€ 25,-€ 100,--

Voor NIET PKN gemeenteleden Michaëlkerk te Leersum:
Gebruik van de Michaëlkerk (al dan niet met onze predikant)
Organist van onze Michaëlkerk
Onze predikant als voorganger buiten Michaëlkerk (excl. Reiskosten)
Vervaardiging en vermenigvuldiging liturgie (per 100 A4’tjes)
Beheerderskosten koster

€ 500,-€ 75,-€ 275,-€. 25,-€ 100,--

VERHUUR- EN GEBRUIKSKOSTEN MICHAELHUIS
ontvangstzaal per dagdeel
Gebruik beamer ontvangstzaal
benedenzaal per dagdeel
bovenzaal per dagdeel

€.
€.
€.
€.

60,-40,-45,-30,--

CONSUMPTIEPRIJZEN
koffie per kopje
thee per kopje
koffie per pot
thee per pot
frisdranken per glas

€ 1,50
€ 1,50
€ 15,-€ 12,50
€ 1,50

Inzet van onze beheerder, bediening en schoonmaken wordt in rekening gebracht tegen een tarief
van € 25,00 per persoon per uur.

ALGEMENE BEPALINGEN
College van Kerkrentmeesters te Leersum behoudt het recht, de verhuur en/of het gebruik
te weigeren, zonder opgave van redenen.
Een gemaakte afspraak kan eenzijdig geannuleerd worden wanneer er een uitvaartdienst
gehouden moet worden.
Verhuur en gebruik dient passend te zijn bij het karakter de Michaëlkerk te Leersum.
Wanneer tijdens een dienst zal worden gecollecteerd mag het bruidspaar een doel
aangeven. Na de dienst wordt het opgehaalde bedrag meegenomen door het bruidspaar of
door de ceremoniemeester.
Kerkelijke activiteiten in het Michaëlhuis en de kerk, onder verantwoordelijkheid van de
Kerkenraad, zijn vrij van kosten.
Kerkenraadsleden kunnen voor privédoeleinden gebruik maken van de kerk en het
Michaelhuis, tegen de hiervoor gestelde tarieven.
Afwijking van de bovenstaande tarieven kan slechts via goedkeuring van het college van
kerkrentmeesters.
Na gebruik wordt het geheel in dezelfde staat achtergelaten. Consumpties, anders dan
koffie en thee, worden onder eigen beheer geregeld. De bediening wordt in overleg met de
beheerder geregeld. Een nota met de verschuldigde kosten zal worden toegezonden.

Contact adres beheerder:
Henk Boeve
Dreef 31
3956 EP Leersum
mail: hboeveg@gmail.com
tel. 06 25 08 31 72

Omschrijving
Gebruik apparatuur + Kerkomroep zender live stream
Beamer laptop per dienst
Diavoorstelling maken (max. 25 foto's)
Opname op DVD/USB stick

Bedrag
€ 25,00
€ 150,00
€ 50,00
€ 20,00

Het Beamerteam bepaalt hoeveel mensen zij nodig hebben om de kwaliteit
te waarborgen. De apparatuur wordt niet door derden bediend.
Het is mogelijk om de camera in een vaste stand te laten zetten. Verder kan
er voor gekozen worden om de dienst via internet uit te zenden.
Zo kunnen mensen die niet bij de dienst aanwezig kunnen zijn, toch de
dienst meemaken.

Contact gegevens Beamerteam:
Paul Tollenaar
beamerteam@pknleersum.nl

