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Prijzen Oude Kerk 2023 Excl btw Incl btw 
   

April tot en met september     
Huur kerk en ruïne € 725,00 € 875,00 

• Huur kerk en ruïne voor een periode van 4 uur    
• Spreektafel voor trouwambtenaar    
• Houten kerkstoelen voor bruidspaar    

extra uren € 115,00 € 140,00 
     
Oktober tot en met maart    
Huur kerk en ruïne € 500,00 € 605,00 

• Huur kerk en ruïne voor een periode van 4 uur    
• Spreektafel voor trouwambtenaar    
• Houten kerkstoelen voor bruidspaar    

Extra uren € 87,00 € 100,00 
     

• Exclusief stookkosten     

   
Inrichting:     

• Witte of bruine klapstoelen € 2,50 € 3,03 
• Witte of bruine Franse bistrostoel (DKC) € 3,75 € 4,54 
• Witte of bruine kussens (DKC) € 2,05 € 2,48 
• Geluidsinstallatie € 55,00 € 66,55 
• Witte loper 12 meter € 78,50 € 95,00 
• 6 Lampionnen aan kabel in ruïne € 60,00 € 72,60 
• Perzische tapijten  € 39,50 € 47,80 
• Statafel wit vierkant (4 stuks) € 17,50 € 21,18 
• 2 Zuilen met grote vazen bloemen naar keuze € 200,00 € 242,00 

   
• Bloemen op de tafel bij de ambtenaar € 70,00 € 84,70 
• Bloemen aan de gangpad stoelen € 4,50 € 5,45 
• Bloemen op de (sta)tafels € 3,50 € 4,24 
• Eucalyptus takken, per stuk € 1,50 € 1,82 
• Olijftakken, per stuk € 1,75 € 2,12 
• Letters I DO, LOVE of MR&MRS € 295,00 € 356,95 

   
Ontheffing ivm versterkte muziek ruïne avond € 325,00 € 325,00 

   
Wij werken in de Oude Kerk samen met De Kort Catering. De huur van de Oude Kerk gaat via 
GOOS! Evenementen Organisatie, alsook eventuele inrichting zoals hierboven aangegeven. 
De volledige catering gaat via De Kort Catering, inclusief de gehele personele inzet. 
Ontheffing in verband met versterkte muziek is nodig in de avond (gemeentelijke leges). Dit mogen  
wij slechts 2x per maand aanvragen. Onze locatie is te huur tot 23.00 uur.   
Alleen een ceremonie is mogelijk tegen een meerprijs van € 250,00.  

De prijzen voor 2024 zijn in verband met de huidige economische en politieke situatie, 
nog niet definitief vast te stellen. 
Op dit moment zijn de prijzen voor 2024, de prijzen van 2023 plus 10%. 


