
    Algemene Verhuur GROTE KERK en OUDE JAN te VELP 
                                   

Tarieven met ingang van 31 jan 2022                                    Toelichting, zie onder ↓ 

 Tarief  

 Grote Kerk Oude Jan  

Huur kerkgebouw  

 Basishuurprijs per dagdeel / 4 uren 
Extra repetities etc. per 4 uren 

€ 395 
€ 185 

€ 250  

€ 100 

Organisatie    

 Overleg met verhuurder 
per keer extra 
per kwartier extra (indien >6) 

  3 
4 
4 

€ 15 € 15 

€ 15 € 15 

Beeld en geluid en voorzieningen    

a. Gebruik podium Grote Kerk € 400  nvt 14 

b. Piano Grote Kerk; Orgels beide kerken 
Vleugel Oude Jan 

€  20 
nvt 

€ 20 
€ 100 

 

c. Gebruik en bediening multi media tafel  
geluid + schermen; 1ste uur 
per kwartier extra 

  6 
6 
6 

€ 100  nvt 

€  15  nvt 

d. Video uitzending via Internet,  beeld 
en geluid; 1ste uur 
per kwartier extra 

  7 
12 
12 

€ 125 € 75 

€  20 € 20 

e. Opnamen 
1ste video opname op USB-stick 
per extra kopie 
Zelf video downloaden is gratis 

  7 
 
13 
 

€ 30 € 30 

€ 10 € 10 

  

  

Catering, zaalverhuur mogelijk in Rondeel van de 
Grote kerk. 

   

 beschikbaarheid en kosten in overleg …. ….  
 

  Toelichting.  
3 
  

Overleg met verhuurder betreft bijv. bezichtiging(en) van de locatie of andere  
 (voorbereidende) activiteiten waarbij verhuurder aanwezig moet zijn. 

4 
  

Het 1ste overleg á max. 1,5 uur is in de huurprijs inbegrepen. 
Langere duur en frequenter overleg worden in rekening gebracht. 

6 Dit betreft gebruik en bediening camera- en geluidsinstallaties aan de multimedia-tafel in de Grote Kerk.  
7 In de Grote kerk zijn meerdere aanstuurbare camera's. In de Oude Jan is een vaste camera en er is geen 

actieve bediening. De beelden kunnen worden uitgezonden via internet. Ook zijn opnames mogelijk: 13. 
12 Hierbij is m.b.t. de Grote Kerk de bediening aan de multimediatafel (6) inbegrepen 
13 Geluid en beeld (zie ook 7 ) kunnen worden opgenomen. Opname is in de Grote Kerk alleen mogelijk in 

combinatie met c. of d. 
14 Dit betreft een ander/groter podium dan normaliter staat opgesteld voor de kerkdiensten.  

 

EHBO is niet in de dienstverlening inbegrepen en is voor verantwoordelijkheid en rekening van de huurder. 
De AED in de Grote Kerk bevindt zich in het portaal tussen Kerkzaal en Rondeel. 

Huur en reserveringen van de Grote Kerk gaarne via verhuur@pknvelp.nl   
Huur en reserveringen van de Oude Jan gaarne via St. Vrienden van de Oude Jan:  secretariaat@vroj.nl  

220131  Alg Verhuur 
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