
 

  

VERHUUR-tarieven voor Het Kruispunt en de zalen per 1 januari 2023 
 

 

Voor alle verhuur geldt dat de verwarming  
maximaal op 18 graden wordt ingesteld. 

  

Prijs  dagdeel 
[max. 4 uur] 

Kerkzaal, max. 150 zitplaatsen 
- De huur is gebaseerd op uitsluitend inzet van de verhuurder bij openen en 

afsluiten. Kerkzaal dient achter gelaten te worden zoals aangetroffen. Is inclusief 
eventueel gebruik van de geluidsinstallatie, de werking wordt uitgelegd. 

- Extra inzet van de verhuurder wordt vooraf besproken en kost € 45 per uur. 
- Gebruik t.b.v. koorrepetities. Er is korting mogelijk bij (minimaal) maandelijkse 

verhuur.  

 
€ 350 

 
 
 

€ 80  

Kerkzaal t.b.v. Rouw - en Trouwdiensten voor gemeenteleden 
- Voor leden van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek zullen geen 

kosten in rekening worden gebracht. Kosten van de eigen predikant, organist, 
koster, eventueel gebruik van de KerkTV inclusief presentatie op de beamer, 
opname van de dienst (beeld + geluid), gebruik van de overige faciliteiten in de 
kerkzaal, zijn voor rekening van de kerk. 

- Voor aanvullend gebruik van de overige ruimtes voor bv. condoleren, gelden de 
reguliere huurprijzen en - voorwaarden. Voor catering kan in de regel geen zorg 
worden gedragen. 

 
--- 

Kerkzaal faciliteiten: 
- Gebruik van het orgel door derden 
- Gebruik van de piano (kosten van eventueel stemmen niet inbegrepen) 
- Verzorgen van een organist of pianist, minimaal: 
- Verzorgen van geluidsopname en/of beeldopname. 
- Gebruik van beamer (is exclusief kosten van de bediening) 

 

 € 50 
€ 50 

€ 100 
€ 50 
€ 50 

 
Vergaderzaal 1 en 2 ( maximaal 18 personen) 
Pantry (maximaal 30 personen) 
- Huurprijs gebaseerd op uitsluitend inzet van de verhuurder bij openen en afsluiten. 

Gebruik is inclusief gebruik van de keuken en de keukeninventaris. 
- Extra inzet van de verhuurder wordt vooraf besproken en kost € 45 per uur. 
- Koffie/thee: prijs op aanvraag 
- Er is korting mogelijk bij (minimaal) maandelijkse verhuur. 

 
€ 60 

€ 100 
 
  

 

Voor meer informatie: kruispuntbeheerder@pg-spvb.nl  of telefoon 06-22521548 

  

Er zijn kortingen mogelijk bij terugkerende verhuur, verhuur door gemeenteleden voor 
familiebijeenkomsten en voor verhuur voor ‘gemeenschaps-bevorderende’ activiteiten. 
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