
Tarieven kerkelijke gebouwen m.i.v. 01-01-2023 

Zalen  

  

Immanuëlkerk (IMK)  

  

Groote Kerk (GK)  

  

Huur kerkzaal  
 
eerste dagdeel  

twee dagdelen 

drie dagdelen  

Dit is zonder het gebruik van het orgel. 

Stookkosten per dagdeel (van 15 september tm 15 april)  

Gebruik orgel excl kerkzaal Koningshof  (zie onder**) 

Gebruik vleugel  

Gebruik beamer  

Kronen met kaarsen (5 stuks) per kroon  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     443,00  

                                     792,00  

                                  1.050,00  

                                     292,00  

                                     202,00  

                                     202,00  

                                       72,00  

                                         n.v.t. 

  

  

                             

                                

 

                                      562,00 
                                  1.001,00 

                                  1.326,00  

                                     292,00  

                                     276,00  

                                     120,00  

                                        72,00 

                                       55,00  

  

  

    

    

    

  

  

  

  

  

  

Aanpassing kerkzaal  

 

Huur: 

- grote zaal: per dagdeel 
 
Stookkosten per dagdeel (van 15 september tm 15 april)  
 
 
- kleine zalen per dagdeel 
 
Stookkosten per dagdeel (van 15 september tm 15 april)  
 
 

                                        140,00 
 
 
                                      120,00 
 
                                        48,00 
 
    
                                        60,00 
 
                                        24,00 

                                       140,00    

          

Condoleances  

overledene lid van de PGM in kerkzaal 

overige condoleances in kerkzaal  

 

overledene lid van de PGM in grote zaal of hal  
overige condoleances in grote zaal of hal   
 

  

  

  

 

                                     197,00  

                                     335,00  

 

                                      152,00                                            
                                     200,00  

 

   
                                      197,00  

                                      335,00  

  

    

    

Rouwdienst  

overledene lid van de PGM  

overige rouwdiensten  

Speciale diensten 

huwelijksdienst *  

Bruid of Bruidegom lid van de PGM *  

Na 18.00 uur en op zaterdag  

Overige bruidsparen  

Burgerlijk huwelijk prijs op aanvraag (Groote Kerk)  

Inhuren organist Groote Kerk per kerkdienst 

 

Luiden klok kerkgebouwen bij uitvaarten  

Bij uitvaart in één van de kerkgebouwen (IMK of GK) 

Bij uitvaarten elders gehouden, na een verzoek, om de 

kerkklok te luiden van de IMK of GK. 

 

 

 

  

  

  

                                                                                            
                                      197,00  
                                     420,00  

                                      197,00 
                                      420,00 
 
                                      372,00 
 

 
                              Geen kosten 
 
                                        55,00 
 

   
                                      197,00 
                                     420,00  

                                      197,00 
                                      420,00 
 
                                      492,00 
 
                                      109,00 
 
 
 
 
                             Geen kosten 
 
                                        55,00 

  

  
  

  

  

     



Beelduitzendingen (KerkTV) – Immanuelkerk 

 

Rouw- en trouwdiensten: 

Statische uitzending met 1 camera gericht op Liturg. centr. 

Dynamische uitzending met 2 camera’s 

 

Niet-kerkdiensten (concerten, musicals, uitvoeringen e.d.): 

Dynamische uitzending met 2 camera’s 

Bij een dynamische beelduitzending langer dan 2 uur  

  

  

  

  

                                      

 

 

                                        27,00  

                                        82,00 

 

 

                                        82,00  

                                        109,00                                               
 

 

 

 

 

                                        

 

                                      

 

 

 

 

 

                                          

 

  

    

    

 

Voor een huur met een christelijk karakter (huurder heeft een aantoonbare relatie met de PKN) is een reductie van € 50 op de huurprijs 

mogelijk. 

 Bij een serie van huren (minimaal vier) geldt een korting van 25% op de huurprijs. Voor een concert in de Immanuëlkerk is een Grotrian 

Steinweg Concertvleugel 2,75 m te huren.  

 

Dagdelen: 08.30-12.30 13.30-17.30 19.00-23.00.  Bij huur van aaneengesloten dagdelen is tussenliggende tijd bij huurbedrag inbegrepen. 

 

* Genoemde bedragen zijn incl. predikant, ambtsdragers, koster en excl. stookkosten in de Groote Kerk en Immanuëlkerk. 

Als de huwelijksbevestiging buiten Maassluis plaatsvindt en meer dan 2 uur in beslag neemt qua reistijd en huwelijksdienst, komen de 

meerdere uren à € 33 voor rekening van het bruidspaar.  

**) Gebruik orgel kerkzaal Koningshof is bepaald op € 135,00. 

 

Voor koffie en thee wordt € 1,50 per kopje in rekening gebracht.  


