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HUURTARIEVEN EN AANVULLENDE VOORWAARDEN VERHUUR.  

A.1  CAPACITEIT. 

1. Ruïnekerkzaal. 

Maximum aantal zitplaatsen 200 , (160 in de kerkzaal, 40 op het balkon).


2. Vergaderzaal. 

Maximum aantal zitplaatsen 16 (met tafels).


Het is op last van de brandweer niet toegestaan meer bezoekers dan de hier vermelde aantallen toe te laten. 


A.2  HUURTARIEVEN. 

Toelichting: 

1. De Ruïnekerk wordt verhuurd per dagdeel (dagdeel = 4 uur – tijden in overleg). B.T.W is niet verschuldigd.


2. Inclusief koffie, thee en water.


3. Verhuur Ruïnekerk + kerkterrein is mogelijk.


4. Extra personele inzet: 


• In de vermelde huurtarieven is de inzet van 2 personen inbegrepen. Indien de inzet van extra 
personeel noodzakelijk is, ter beoordeling aan verhuurder, wordt per personeelslid een extra 
vergoeding in rekening gebracht. 


• Het tarief hiervoor is € 50,-- per uur.


5. Studio Ruïnekerk.


Met name bij uitvaarten en huwelijken kan gebruik worden gemaakt van Studio Ruïnekerk.


U kunt gebruik maken van de beeld- en geluidsinstallatie en streamingdiensten.


De technische begeleiding hierbij wordt uitgevoerd door een externe technicus. Tarief € 55,-- per uur.


6. Gebruik aanwezige piano: kosten € 150,--  

B.1 HUUROVEREENKOMST EN VOORWAARDEN  

Verhuur vindt plaats door middel van een door de Stichting Ruïnekerk op te maken schriftelijke huurovereenkomst. 
Daarop zijn van toepassing de ‘Algemene Voorwaarden Verhuur Ruimte(n) in de Ruïnekerk te Bergen nh’, te 

 
 
Tarieven verhuur

Huurtarief per dagdeel in euro’s (zie 1)

Huurprijs    Extra uren  

Ruïnekerkzaal                € 595,--     €    250,-- (5)    €   148,75 per uur

Vergaderzaal                €  250,-- (2)    €     62,50 per uur

Ruïnekerkterrein                In overleg (3)

Uitvaart (Ruïnekerkzaal)                € 750,-- (4,6)      €    250,-- (5)   €    187,50 per uur 

Huwelijk (Ruïnekerkzaal)     €    250,-- (5)    €   187,50 per uur               € 750,-- (4,6)    

   Studio Ruïnekerk
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vinden op onze website en  gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nr. 41240414.  

MOGELIJKE AKTIVITEITEN IN- EN OM DE RUÏNEKERK. 

De Ruïnekerk Bergen met omliggend 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, burgerlijke en kerkelijke uitvaarten, lezingen, recepties, verenigingsbijeenkomsten, 
tentoonstellingen, presentaties, vergaderingen, modeshows, veilingen, culturele bijeenkomsten, officiële openingen, 
conferenties, literaire bijeenkomsten en cursussen etc. 


De kerk is door zijn ligging met het prachtige omliggende, ommuurde terrein uitermate geschikt voor grote of 

kleine evenementen. 

ENTHOUSIAST OF NIEUWSGIERIG ? 

Bel met ons info nr.  06 27561116. Graag bespreken wij uw ideeën en onze mogelijkheden !


Mailen: info@ruinekerk.nl
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