HUURTARIEVEN gebouw De Uitkijk
Hieronder worden vermeld de huurtarieven en bijbehorende bepalingen van ruimtes in gebouw De
Uitkijk, eigendom van Evangelische Gemeente Parousia Zoetermeer (EGPZ).

Dagdelen
Huurtarieven zijn gebaseerd op dagdelen van:

08.30 – 12.30 ( morgen )
13.00 17.00 ( middag )
19.00 23.00 ( avond )

Techniek en diverse materialen
Het gebruik van de zalen is inclusief het gebruik van whiteboard, flipover, overheadprojector en
projectiescherm voor zover aanwezig en beschikbaar. Wenselijkheid van aanwezigheid van deze
voorzieningen dient vooraf te worden aangegeven en in de huurovereenkomst te worden vastgelegd.
Gebruik van de reguliere geluidsinstallatie en de beamer is alleen bij de huurprijs van de grote zaal
inbegrepen. Hiervoor moet apart een afspraak worden gemaakt in verband met de bediening.

Huurtarieven per dagdeel (exclusief service)
Omschrijving
Grote zaal (0.2) 1000 m2 ( max 1000 stoelen) inclusief:
- gebruik van geluidsinstallatie, beamer, drumstel
- vergoedingen voor technici en/of gastvrouw/-heer van EGPZ
- gebruik kleedruimte
2
Zaal 65 m + bar/keuken (kantine, 0.15)
Zaal 90 m2 50 stoelen (1.1, 1.18)
Zaal 115 m2 Sfeervol ingericht (0.1 Soos)
2
Zaal 45 m
2
Zaal 18 m
Atrium (bij huur grote zaal) zonder stoelen + keuken (uitgiftebalie)
Atrium los (zonder grote zaal, met stoelen ) + keuken (uitgiftebalie)
Pantry inclusief gebruik apparatuur en servies
Gebruik koffie/thee
per (deel van) 5 pers:
Gebruik krachtstroom
Beamer
Laptop met MS Office
Geluidsversterking in andere ruimtes dan de grote zaal
Gebouw

Prijzen in Euro per dagdeel
650,-

120,180,200,75,45,300,475,150,7,50
20,10,10,25,i.o

Servicetarieven
Omschrijving
Gebruik doopbassin
Gebruik doopkleding per set
Borgsom per verhuuractiviteit
Afvalcontainerlediging
Schoonmaken na verhuur grote zaal (vooraf te bespreken)
Schoonmaken overige ruimtes, per uur (vooraf te bespreken)
Facilitaire diensten per uur (aangepaste zaalopstelling, klaar zetten stoelen etc.)

Prijzen in euro
100,10,n.t.b.
40,€ 150,€ 25,€ 25,-

Atrium en catering
Catering door EGPZ
Bij huur van de grote zaal is gebruik van het Atrium, keuken en pantry gratis indien EGPZ de catering
mag verzorgen. Gebruik van keuken en pantry is ook gratis bij huur van alleen het Atrium indien
EGPZ de catering mag verzorgen. Het verzorgen van de catering vindt dan plaats tegen de volgende
tariefstelling:
Alleen koffie en thee op basis van de reeds hierboven vermelde tarieven vooraf af te
rekenen met de huurder overeenkomstig de tekst van het huurcontract en de algemene
huurvoorwaarden.
of
op basis van individuele verkoop aan bezoekers/gasten van koffie, thee, koek en diverse
frisdranken a EURO 1,- per consumptie.
Verder kunnen er aanvullende afspraken worden gemaakt ten aanzien van de catering voor
bijvoorbeeld lunch en diner.

Zelf Catering verzorgen
Indien men zelf de catering en verkoop van consumpties wil verzorgen zal voor het Atrium en de
keuken en/of pantry de daarvoor geldende huurtarieven in rekening worden gebracht. Gebruik van de
koffiemachine wordt dan verrekend op basis van het aantal gebruikte pakken koffie. De prijs voor een
pak koffie of gedeelte daarvan is € 65,-. Gebruik van kartonnen bekertjes, melk en suiker, roerstaafjes
en thee is hierbij inbegrepen. Eén pak koffie is goed voor ongeveer 350 kopjes koffie.

Rouw- en trouwdiensten
Het gebruik van de grote zaal voor een rouw- of trouwdienst is voor leden en vaste bezoekers van de
EGPZ gratis. Aansluitend gebruik van ruimtes voor bijvoorbeeld condoleance, receptie of feest
geschiedt volgens de hierboven vermeldde tarieven en regels. Voor rouw- en trouwdiensten die
worden gehouden onder verantwoordelijkheid van andere kerkelijke genootschappen geldt ook voor
het gebruik van de grote zaal het normale tarief.

Indeling gebouw
Begane grond

1e Verdieping

