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Tarievenlijst verhuur De Open Hof  

Versie: 11 

Geldig:  vanaf 1 januari 2023 

 

1. Uitgangspunten 

1. Voorzien in situaties van incidenteel gebruik en van structureel gebruik.  

2. Verhuurtarieven zijn per dagdeel en inclusief een (hulp)koster voor maximaal 5 uur 

ten behoeve van verzorging/bediening tenzij anders vermeld. 

3. Gebruik van de faciliteiten geluid en in specifieke gevallen internet worden apart in 

rekening gebracht tenzij anders vermeld. 

4. Bij de Kerkzaal behoort standaard ook de Omloop. 

5. De tarieven voor consumpties zijn vastgelegd in de Tarievenlijst consumpties De 

Open Hof; consumpties worden apart gedeclareerd. 

6. Het gebruik van de ruimten wordt onderscheiden in: 

a. ten behoeve van interne activiteiten door de gemeente; 

b. ten behoeve van niet-commercieel gebruik (verhuur NCG): door verenigingen, 

stichtingen en overige organisaties zonder winstoogmerk; 

c. ten behoeve van commercieel gebruik (verhuur CG): door organisaties met 

winstoogmerk. 

7. Van elke verhuurafspraak wordt een contract opgesteld. 

8. Voldaan dient te worden aan eisen van bedrijfshulp verlening BHV, ARBO en corona, 

e.e.a. in overleg met de koster. 

9. Vanwege de exceptioneel gestegen energiekosten wordt in 2023 in het stookseizoen 

een energietoeslag in rekening gebracht. 

 

2. Tijdskaders voor verhuur dagdelen 

De kerkzaal en de vergaderzalen worden per dagdeel verhuurd. De tijdskaders per 

dagdeel zijn in principe: 

ochtend: 9:00 – 13:00 

middag: 13:00 – 17:00 

avond: 19:30 – 23:00 

 

3. Tariefstelling verhuur 

Tabel 1: basistarieven 

Zaal 
Door de week 1) In weekeind 2) 

NCG CG NCG CG 

Kerkzaal, excl. koster 3) €  365,- €  470,- €  440,- €  560,- 

Ceder €    83,- €  107,- €  130,- €  165,- 

Wijnstok €    60,- €    82,- €    71,- €  100,- 

Kerkzaal repetitie koor 120,- /repetitie 

Koster € 38,-/u € 42,-/u € 38,-/u € 48,-/u 

Overig personeel € 26,-/u € 30,-/u € 26,-/u € 34,-/u 

Vleugel (niet specifiek gestemd) €  145,- €  172,- €  145,- €  172,- 

Vleugel (specifiek gestemd) €  295,- €  320,- €  295,- €  320,- 

Geluid Kerkzaal (excl. LED-scherm, incl. bediening 4) €    57,- €    57,- €    57,- €    57,- 

LED-scherm Kerkzaal (extra bij geluid) €    30,- €    33,- €    30,- €    33,- 

Beeld Huiskamer (beamer en geluid) €    11,- €    16,- €    11,- €    16,- 

Internet (specifieke situaties)  5) €    11,- €    16,- €    11,- €    16,- 

1) door de week: maandag t/m vrijdag 

Secretariaat College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente De Open Hof 

Postbus 1319, 3260 AH Oud-Beijerland 
0186 616363 
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2) weekeind: zaterdag en zondag 
3) bij gewenst gebruik van buffetten kunnen deze in de kerkzaal worden geplaatst; 

indien dat niet mogelijk of gewenst is en ook in de Omloop niet gewenst is, is 

opening van de Huiskamer mogelijk – tenzij deze regulier in gebruik is voor een 

kerkelijke activiteit – en kan dan mee gehuurd worden voor een tarief conform par. 6.  
4) De geluidsinstallatie in de kerk mag vanwege de instellingen uitsluitend worden 

bediend door een daartoe bevoegd persoon. Om deze reden is de huur uitsluitend 

inclusief bediening. 
5) Specifieke situaties: wanneer internetgebruik expliciet onderdeel uitmaakt van de 

activiteiten van verhuursituatie. 

Reductie 

In de volgende situaties wordt reductie op de in de tabel vermelde tarieven toegepast: 

a. Regelmatig periodieke huur: 10% reductie op het huurtarief; 

b. Gebruik met zelfwerkzaamheid door huurder: 10% reductie op de prijs van de 

consumpties. 

 

4. Tariefstelling bijzondere diensten 

Onder bijzondere diensten vallen: 

▪ Uitvaartdiensten; 

▪ Huwelijksinzegening; 

▪ Persoonsgebonden herdenkingen. 

Tabel 2: tarieven bijzondere diensten Gemeentelid 

Functie Gemeentelid 

Kerkzaal incl. orgel + organist + geluid (incl. 

bediening) + beamer + een zaal  1) + koster(s) 

€  600,- 

Extra personele inzet €  26,-/u 

Drukwerk door uitvaartondernemer 

Extra zaal tarief NCG door de week 

Consumpties conform tarievenlijst consumptieprijzen 

Voor een gemeentelid wordt op de prijs van kerkzaal incl. wijnstok, koster en organist 

van totaal 600,- het gemiddelde van de betaalde VB in de drie volledig voorafgaande 

jaren van dat gemeentelid in mindering gebracht, respectievelijk van het bruidspaar 

en/of hun ouders. 

Voor niet-gemeenteleden wordt, naar de wensen van het bruidspaar respectievelijk de 

nabestaanden en de uitvaartondernemer, maatwerk overeengekomen op basis van 

onderstaande tarievenlijst. 

Functie Door de week In weekeind 

Kerkzaal incl. orgel + een zaal; excl. organist, 

geluid, beamer 

€  470,-/dagdeel 

 

€  560,-/dagdeel 

 

Geluidinstallatie (incl. bediening)  2) €    57,- €    57,- 

LED-scherm (extra bij geluid) €    30,- €    30,- 

Organist €  115,- €  142,- 

Predikant €  395,- €  395,- 

koster € 38,-/u  € 38,-/u 

Extra personele inzet € 26,-/u € 26,-/u 

Reiskosten buiten Oud-Beijerland € 0,40 /km € 0,40 /km 

Extra zaal tarief NCG door de week tarief NCG in weekeind 

Drukwerk door uitvaartondernemer 

Consumpties conform tarievenlijst consumptieprijzen 

1) Niet de wijnstok, die is bestemd voor predikant en ambtsdrager. 
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2) De geluidsinstallatie in de kerk mag vanwege de instellingen uitsluitend worden 

bediend door een daartoe bevoegd persoon. Om deze reden is de huur uitsluitend 

inclusief bediening. 

 

5. Tariefstelling specifieke vieringen 

Bij een specifieke viering wordt een reductie op de tarieven gegeven of zelfs geen 

huurprijs in rekening gebracht. Bij verschil van mening over de reductie of wel/niet 

huurprijs beslist het CvK. 

Onder specifieke vieringen vallen vieringen georganiseerd door derden, niet zijnde een 

gebruikelijke zondagse eredienst, zoals 

▪ Versperdienst: (geen huurprijs); 

▪ (kerst)viering van een chr. school of chr. instelling waarbij ouders worden 

uitgenodigd: reductie; 

▪ specifieke gezinsdienst: geen huurprijs; 

▪ themadienst: geen huurprijs / reductie. 

 

6. Huiskamer 

De Huiskamer is voor verhuur beschikbaar voor zover deze niet wordt bezet door een 

eigen kerkelijke activiteit. Vanwege de gastvrouw/-heer functie is de Huiskamer niet 

beschikbaar voor verhuur op de ochtend van maandag t/m vrijdag en op zondagmiddag. 

Uitzondering vormt voetnoot 3 op bladzijde 2. 

Bij verhuur van de huiskamer mag ook de keuken worden gebruikt. Indien dit een 

uitgebreid gebruik betreft voor het verzorgen (koken) van een warme maaltijd wordt een 

extra tarief in rekening gebracht. 

 

Tabel 3: tarieven Huiskamer 

Dag Gemeentelid Niet-gemeentelid 

NCG CG 

Door de week  (excl. koster), beperkt gebruik van 

keuken en servies 

€    86,- 

 

€ 106,- 

 

€  128,- 

 

Weekeind (excl. koster), beperkt gebruik keuken en 

servies 

€    86,- 

 

€ 134,- 

 

€  168,- 

 

Extra bij uitgebreid gebruik van keuken en servies €    56,- €  83,- € 111,-  

Koster en extra personele inzet zie tabel 1 

  

Bij verhuur van de Huiskamer kan gebruik worden gemaakt van de service om gebruik te 

maken van consumpties uit de voorraad van De Open Hof. Als basis voor de prijs van 

deze consumpties geldt de ‘Tarievenlijst consumpties De Open Hof’. Voor gemeenteleden 

wordt op deze tarieven een korting van 40% en voor niet-gemeenteleden NCG van 20% 

in rekening gebracht. 

 

7 Energietoeslag 

Vanwege de exceptioneel hogere energiekosten wordt 2023 gedurende het stookseinzoen 

(januari t/m april en oktober t/m december) bij de zaalverhuur een energietoeslag in 

rekening gebracht. Deze energietoeslag bedraagt in de periode januari t/m maart en 

november en december 7 % van het zaalhuurtarief. In de periode april en oktober 

bedraagt die 3,5 % van het zaalhuurtarief. 
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8. Tot slot 

1. De omloop is aangemerkt als niet-verblijfsruimte en is derhalve niet verhuurbaar. 

2. Bij een uitvaart kan het normale afgesproken gebruik van een ruimte soms niet 

doorgaan. Daarvoor vragen we begrip van de huurder. 

3. Ter bestrijding van de kosten van intern gebruik van consumpties staat er een 

koffiegeldpot. 

 

Bijlage 

 

Tarievenlijst consumpties DOH (2022) 

 

Koffie €  1,50 

Thee €  1,10 

Vruchtensappen en frisdranken €  1,90 

Chocomel €  1,90 

Bier €  2,00 

Wijn €  2,50 

Toepassen uniforme consumptiebonnen: €  1,85 /consumptie 

 


