
Tarief 2021 Tarief 2022
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Tarief 2021 Tarief 2022

€ 75,00 77,00€                                

Grote zaal + gebruik van keuken 50,00€                                51,00€                                

Grote zaal + kleine zaal + gebruik van keuken 75,00€                                77,00€                                

Borgsom (vooraf te betalen) 100,00€                              102,00€                              

Koffie en thee (excl. bediening)  €                        1,00/pp  €                        1,00/pp

Kleine zaal per dagdeel 40,00€                                41,00€                                

Grote zaal per dagdeel 75,00€                                77,00€                                

Grote zaal én kleine zaal bij gebruik 100,00€                              102,00€                              

Koffie en thee (excl. bediening)  €                        1,00/pp  €                        1,00/pp

Herhaald gebruik op aanvraag op aanvraag

Grote zaal  (per dagdeel) 50,00€                                51,00€                                

Kleine zaal (per dagdeel) 35,00€                                36,00€                                

Koffie en thee (excl. bediening)  €                        1,00/pp  €                        1,00/pp

Bediening catering €      25 per bediende €      25 per bediende

Koffietafel, koffie met cake €  inkoopkosten + 25% €  inkoopkosten + 25%

Protestantse Gemeente Driel  TARIEVENLIJST

KERKGEBOUW (Kerkstraat 8)

ONS GEBOUW  (Ausemsstraat 3)

Kerkgebruik bij rouwdiensten (incl. liturgie en streamen van de dienst)

Kerkgebruik als trouwlocatie (burgerlijk huwelijk) 

Kerkgebruik voor trouwdienst, voor gemeenteleden (incl. huwelijksbijbel, liturgie en streamen 

van de dienst)

Kerkgebruik voor trouwdienst, voor niet gemeenteleden (incl. huwelijksbijbel, liturgie en 

streamen van de dienst)

Kerkgebruik bij combinatie als trouwlocatie en trouwdienst (incl. huwelijksbijbel, liturgie en 

streamen van de dienst)

          Aanvragen bij de secretaris van de kerkrentmeesters 

          email: kerkrentmeesters@pkndriel.nl

          Zaal verlaten uiterlijk 22.30 uur.

          Gebouw schoon en opgeruimd achterlaten.

Gebruik voor vergaderingen door plaatselijke verenigingen.

          Beschikbaarheid afhankelijk van kerkelijk gebruik 

          Beschikbaar max. van 08.00 tot 22.30 uur 
          Aanvragen min. 2 maanden voorafgaand 

 Gebruik voor zakelijke doeleinden

          Eenmalig gebruik

          Zaal verlaten uiterlijk 22.30 uur.

          Aanvragen min. 2 maanden voorafgaand 

          Aanvragen bij de scriba van de kerkenraad, e-mail adres: scriba@pkndriel.nl

          Max. 50 personen

          Beschikbaarheid afhankelijk van kerkelijk gebruik 

          Zaal verlaten uiterlijk 22.30 uur.

          Gebouw schoon en opgeruimd achterlaten.

          Beschadigingen en breuk dient bij de beheerder van Ons Gebouw gemeld te worden. 

Gebruik voor ontvangst en/of receptie bij rouw- en trouwdiensten

          Tot max. 3 uur na de dienst.

          Voor maximaal 100 personen.

 Gebruik voor familiefeesten

          Uitsluitend voor gebruik door gemeenteleden

Kosten predikant bij rouw- of trouwdienst voor gemeenteleden (excl. reiskosten bij een locatie 

buiten Driel)

voor gemeenteleden met gastpredikant van elders. Zelf afspraken maken met beoogde 

predikant. (excl. reiskosten)

voor niet gemeenteleden, inclusief voorbesprekingen (excl. reiskosten)

Reiskosten predikant    

Overluiden bij overlijden (luiden kerkklok)

Koster (de eerste 2 uur, daarna € 25,-/uur)

Kerkgebruik voor commerciële niet kerkelijke activiteiten (Verhuur per dag)

Organist

Tarieven van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023



Tarief 2021 Tarief 2022

-        Registratie (eenmalig) € 35,00 36,00€                                

-        Grafrechten volwassene voor 20 jaar (leeftijd vanaf 17 jaar) € 1.250,00 1.275,00€                           

-        Grafrechten reservering volwassene dubbel graf € 600,00 612,00€                              

-        Grafrechten kindergraf voor 20 jaar (leeftijd tot 17 jaar) € 900,00 918,00€                              

-        Verlengen grafrechten per 10 jaar € 850,00 867,00€                              

-        Verlengen reservering dubbel graf per 10 jaar € 300,00 306,00€                              

-        Verlengen kindergraf per 10 jaar € 300,00 306,00€                              

-        Kosten delven van een graf € 550,00 561,00€                              

-        Registratie (eenmalig) € 35,00 36,00€                                

-        Grafrechten urn (volwassene of kind) voor 20 jaar € 1.100,00 1.122,00€                           

-        Verlengen urn grafrechten per 10 jaar € 550,00 561,00€                              

€ 60,00 61,00€                                

Tarief leden 2022 Tarief 2022

-        Registratie (eenmalig) € 36,00 38,00€                                

-        Grafrechten volwassene voor 20 jaar (leeftijd vanaf 17 jaar) € 1.275,00 1.339,00€                           

-        Grafrechten reservering volwassene dubbel graf € 612,00 643,00€                              

-        Grafrechten kindergraf voor 20 jaar (leeftijd tot 17 jaar) € 918,00 964,00€                              

-        Verlengen grafrechten per 10 jaar € 867,00 910,00€                              

-        Verlengen reservering dubbel graf per 10 jaar € 306,00 321,00€                              

-        Verlengen kindergraf per 10 jaar € 306,00 321,00€                              

-        Kosten delven van een graf € 561,00 589,00€                              

COLUMBARIUM

-        Registratie (eenmalig) € 36,00 38,00€                                

-        Grafrechten urn (volwassene of kind) voor 20 jaar € 1.122,00 1.178,00€                           

-        Verlengen urn grafrechten per 10 jaar € 561,00 589,00€                              

€ 61,00  €                               64,00 

Tarieven begraafplaats voor LEDEN

Tarieven begraafplaats voor NIET LEDEN

-        Kosten begraafplaats, voor aanwezigheid bij plaatsen urn (eenmalig)

-        Kosten begraafplaats, voor aanwezigheid bij plaatsen urn (eenmalig)

GRAVEN

COLUMBARIUM

GRAVEN


