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Keuze pakketten afscheid / condoleance
Standaard huur sluiting kerk kost € 495 per uur. Voor een afscheidsdienst in traditionele opstelling is
minimale afhuur 2 uren (i.v.m. op- en afbouw). Voor een condoleance zonder op- en afbouw (dus in
huidige opstelling) wordt er een korting gehanteerd van €75 op de totaalprijs van afhuur en is
minimale afhuur 1 uur i.v.m. sluiting t.b.v. voor overige gasten.
Zie hieronder voor de pakketaanbiedingen en de eventueel te boeken extra’s;
1. Afscheid eenvoudig:




Traditionele opstelling
afscheidsdienst
Inclusief 1 x testen geluid
en oefenen met aantal
consumpties
Inclusief huur sluiting 3
uren met en rondom
afscheidsdienst
€ 950

3.Afscheid compleet:

2. Afscheid uitgebreid:






Traditionele opstelling
afscheidsdienst
Inclusief 3 x testen geluid
en oefenen met aantal
consumpties per keer
Inclusief koffie met een
worstenbroodje na dienst
tot 50p
Inclusief huur sluiting 4
uren met en rondom dienst
Keuze kleur gerbera’s op
tafel








€ 1700



Keuze uit professionele
apparatuur gebruik als
beamer/scherm of tv
schermen en professionele
geluidsinstallatie zonder
personeel
Traditionele opstelling
afscheidsdienst
Inclusief tot 5 x testen
geluid en oefenen met
aantal consumpties per
keer
Inclusief koffie met een
worstenbroodje na dienst
tot 50p
Inclusief huur sluiting 4
uren met en rondom dienst
Keuze kleur gerbera’s op
tafel
€ 2450

Te boeken extra’s:









Extra uur testen geluid en oefenen incl. 4 consumpties; €97
Uitbreiding koffie na ceremonie €4 pp
Lunch of diner; zie aparte prijspakketten daarvoor
Condoleance na dienst, drankjes en een hapje; €7,50 pp/uur
Professionele geluidsinstallatie afhankelijk van wensen; ongeveer €200
Professionele beamer inclusief scherm; €150
Twee grote tv-schermen waar foto’s op gepresenteerd kunnen worden; € 500
Personeel regie geluid en beeld dagprijs; €750











Worstenbroodjes; €3,Halve puntjes ham of kaas; €1,80
Half puntje luxe belegd; € 1,90
Heel puntje/bolletje eenvoudig belegd met ham en kaas; € 2,85
Heel puntje/bolletje luxe belegd; € 2,95
Mini krentenbolletjes of mini eierkoekjes; €1,30
Minibolletje eenvoudig belegd; € 2,15
Minibolletje luxe belegd; € 2,35
Sandwich gemengd/luxe belegd; € 2,85

