Huurtarieven en aanvullende voorwaarden verhuur
A.1

Te huren dagdelen

Ochtend:

08.00 tot 12.30 uur

Middag:

13.00 tot 17.30 uur

Avond:

18.30 tot 23.00 uur

A.2

Capaciteit

A. Ruïnekerkzaal
Het maximum aantal bezoekers met zitplaats is: 200
B. Vergaderzaal
Maximum aantal zitplaatsen is: 20
Het is op last van de brandweer niet toegestaan meer bezoekers dan de hier vermelde aantallen toe te laten.
A.3

Huurtarieven

De huurtarieven zijn aangegeven per dagdeel. BTW is niet verschuldigd. Begeleiding/toezicht door één medewerker en één
vrijwilliger namens verhuurder is inbegrepen.
De vermelde ruimten kunnen afzonderlijk of in combinatie worden gehuurd.
Bij huur van de Ruïnekerkzaal is huur van de overige ruimten zonder meerkosten mogelijk, maar dat moet duidelijk met de
beheerder worden afgesproken en in de huurafspraken worden vastgelegd.

Tarieven verhuur

Huurtarief per dagdeel in euro’s (zie 5)
Algemeen (zie 1)

Culturele activiteit (zie 2)

Repetitie/studie (zie 3)

Ruïnekerkzaal

€ 595,-

€ 395,-

€ 85,- of € 100,-

Vergaderzaal

€ 140,-

€ 140,-

€ 1,50 per m2 (zie 4 en 5)

Ruïnekerkterrein
Uitvaart (Ruïnekerkzaal)

€ 700,- (zie 6, 8 en 9)

Huwelijk (Ruïnekerkzaal

€ 595,- of € 895,- (zie 7)

Toelichting:
1.

Het ‘Algemeen tarief’ geldt voor niet-culturele activiteiten en voor huwelijken. Zie ook het vermelde bij 6 en 7.

2.

Het tarief voor culturele activiteiten is van toepassing voor o.a. concerten, culturele lezingen etc.

3.

Het tarief voor muziekrepetities/-studie is bedoeld voor een of meer achtereenvolgende repetities of
instudeerbijeenkomsten ter voorbereiding van een uitvoering in de Ruïnekerk. Voor een generale repetitie geldt een
standaardtarief van € 100,-.

4.

Toelichting op het huurtarief van het Ruïnekerkterrein:
a.

In dit tarief is het gebruik van de toegangsroute naar het gehuurde Ruïnekerkterreingedeelte inbegrepen.

b.

Per gehuurde dag worden drie dagdelen in rekening gebracht. Het tarief per dag is zoals in de tabel vermeld
€ 1,50 per m2. De huurprijs kan in overleg nader worden overeengekomen.
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5.

Bij huur voor meerdere dagdelen of dagen wordt het huurtarief in overleg vastgesteld.

6.

Het ‘Algemeen tarief’ voor een uitvaart is € 700,-. Hierin zijn niet begrepen de piano en DVD/Cd-rom opname. Voor een
kerkelijke uitvaart geldt hetzelfde tarief.

7.

Het ‘Algemeen tarief’ voor een huwelijk op één dagdeel is € 595,-. Op twee dagdelen is € 895,- (i.p.v. € 1.190,-). Voor een
kerkelijk huwelijk gelden dezelfde tarieven.

8.

Extra personele inzet:
a.

In de vermelde huurtarieven is de inzet van één personeelslid en één vrijwilliger inbegrepen. Indien de inzet van
extra personeel noodzakelijk is (ter beoordeling door verhuurder, bijvoorbeeld in geval catering gewenst is),
wordt per personeelslid en vrijwilliger de extra vergoeding in rekening gebracht. (Bij evenementen/activiteiten
met meer dan 75 bezoekers is de aanwezigheid van een tweede medewerker verplicht i.v.m. de
veiligheidsvoorschriften. We voldoen daaraan door te werken met personeel en vrijwilligers die BHVgecertificeerd zijn).

9.

b.

Het tarief hiervoor is € 40,- per uur per personeelslid en € 10,- per uur per vrijwilliger.

c.

Het tarief voor personeelskosten tussen 24.00 en 07.00 uur bedraagt € 60,- per uur.

Bediening audiovisuele installatie:
a.

Met name bij uitvaarten en huwelijken is het van belang dat het gebruik van de beamer en/of een
geluidsinstallatie om (eigen) beeld en/of geluid (muziek) van de juiste kwaliteit is en dat timing van start-en-stopmomenten gewaarborgd zijn. Om hiervan tijdens deze bijzondere momenten verzekerd van te zijn zetten wij
hiervoor een externe deskundige medewerker in. De kosten daarvan zijn € 45,- per uur.

10. Bij gebruik piano: piano placeren en stemmen € 100,Aangepast tarief:
Bij huur voor meerdere dagdelen of dagen wordt het huurtarief in overleg vastgesteld.
B.1

Mogelijke activiteiten

De Ruïnekerk Bergen met omliggend bijbehorend terrein, wordt door de Stichting Ruïnekerk verhuurd voor onder meer de
volgende activiteiten:
Orgelconcerten, muziekconcerten, zowel klassiek als populair, kooruitvoeringen, zanguitvoeringen, burgerlijke en kerkelijke
huwelijken, lezingen, recepties, verenigingsbijeenkomsten, tentoonstellingen, presentaties, vergaderingen, modeshows, veilingen,
culturele bijeenkomsten, officiële openingen, conferenties, literaire bijeenkomsten, cursussen, politieke en bestuurlijke
bijeenkomsten.
B.2

Huurovereenkomst en voorwaarden

Verhuur vindt plaats door middel van een door de Stichting Ruïnekerk op te maken en door de huurder en verhuurder te tekenen
schriftelijke huurovereenkomst.
Daarop zijn van toepassing de aan de huurder beschikbaar te stellen ‘Algemene Voorwaarden Verhuur Ruimte(n) in de Ruïnekerk
te Bergen nh’, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nr. 41240414, alsmede de hier opgenomen
‘Huurtarieven en aanvullende voorwaarden verhuur.
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