
Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten

Regeling en tarieven 2023 huur Martinuskerk te Warnsveld

De Martinuskerk in Warnsveld kan gehuurd worden voor gelegenheden en bijzondere samenkomsten, anders 
dan de reguliere samenkomsten van de Protestantse gemeente Warnsveld/Leesten, onder de volgende 
voorwaarden

1. De Martinuskerk kan alleen worden gehuurd als het gebruik van de kerk naar het oordeel van de verhuurder in 
overeenstemming is met de geest en het aanzien van de kerk als Huis Gods.

2. De Martinuskerk kan alleen worden gehuurd voor speciale kerkelijke bijeenkomsten, zoals 
huwelijksinzegeningen, rouwdiensten, bijeenkomsten van andere kerkgenootschappen en voor concerten en 
andere culturele activiteiten.

3. Bij huur voor kerkelijke bijeenkomsten door andere kerkgenootschappen dient de aard en de geest van het 
programma in overeenstemming te zijn met de uitgangspunten van de Protestantse Gemeente 
Warnsveld/Leesten.

4. Bij huur van de kerk voor huwelijksinzegeningen en rouwdiensten wordt voor het tarief onderscheid gemaakt in 3 
categorieën:
Tarief A: Doop- of belijdende leden van de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten, dan wel          
lidmaatschap van de partner of van de ouders.
Tarief B: Leden van kerken in de regio Warnsveld/Zutphen, die zelf geen geschikt gebouw hebben voor een 
dergelijke dienst.
Tarief C: Overigen

Het tarief is gebaseerd op een verblijfstijd van 4 uur.(incl.voorbereiding en nazorg)
Voor elk halfuur langer; extra € 57,50

5. Door de Gemeente Zutphen is de Martinuskerk aangewezen als trouwlokatie voor een burgerlijk huwelijk of 
geregistreerd partnerschap

6. Tarieven gelden voor de huur van de kerk inclusief diensten van de koster.

7. Aanvragen voor het gebruik/huur van de Martinuskerk moeten worden ingediend bij de beheerder.

8. De definitieve verhuur van de Martinuskerk is voorbehouden aan de beheerder, in overleg met het College van 
Kerkrentmeesters.

9. Bevestiging van een huwelijk vindt niet plaats in de "Stille week".

10. In geval van huwelijksinzegeningen, waarbij één of beide huwelijkspartners lid zijn van de Protestantse 
Gemeente Warnsveld/Leesten, valt de dienst onder de verantwoordelijkheid van deze Gemeente.

11. In de kerk mag niet worden gerookt. De aanwijzigingen van de koster moeten opgevolgd.

12. Betaling van de huurprijs dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de nota. Er wordt geen BTW in 
rekening gebracht.

13. Afspraken betreffende opstelling van meubilair of andere wensen m.b.t. inrichting en gebruik moeten worden 
gemaakt met de koster. De extra kosten hiervan moeten rechtstreeks met de koster verrekend worden.Voor het 
vrijmaken van het middenpad wordt een bedrag van € 75,00 in rekening gebracht.

14. In alle gevallen, waar deze regeling niet in voorziet, heeft de Kleine Kerkenraad de beslissingsbevoegdheid, dit 
in overleg met het College van Kerkrentmeesters.

15. Rouw- en trouwdiensten worden live uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Indien dit niet wenselijk is dient 
'huurder' dit voorafgaand aan de dienst aan de dienstdoende koster te melden. Voor zover het een rouw- of 
trouwdienst betreft van niet-leden van onze Protestantse Gemeente blijft de uitzending circa 3 werkdagen via 
kerkdienstgemist.nl te bekijken en wordt de uitzending daarna verwijderd. 



TARIEVEN per 1 januari 2023:

Huwelijksinzegening en Rouwdiensten:

                                           Zonder organist             Met organist
Tarief A:                                  €  247,50                   €   357,50
Tarief B:                                  €  310,00                   €   422,50
Tarief C:                                  €  562,50                   €   672,50

Trouwlokatie burgerlijk huwelijk

                                           Zonder organist             Met organist
Tarief:                                     €  562,50                   €   667,50

Bijeenkomsten andere kerkgenootschappen:

€ 417,50 

Concerten en andere culturele activiteiten:

                                                                  huur                    extra repetitie
Bij binding met Warnsveld/Zutphen               €  310,00             €   72,50
Overige                                                      €  500,00             € 122,50

Koorrepetities:
Losse of enkele repetities:                                                                              € 70,00
Gebruik eenmaal per week gedurende minimaal ½ jaar: 30% korting, tarief:        € 47,50
Gebruik eenmaal per 2 weken gedurende minimaal ½ jaar: 25% korting, tarief:    € 52,50

Overigen:

Bij uitwijk door vaste huurder van de Eekschuur: geen extra kosten

Bij gebruik voor kleine privé bijeenkosten:           € 187,50

Bij benefietvoorstellingen, verenigingen die ook wel aan kerkdienst meewerken en andere niet genoemde zaken 
zal in overleg om een bijdrage van minimaal €  187,50 worden gevraagd.

OP AL DEZE HUURTARIEVEN KOMT in 2023 een ENERGIETOESLAG VAN 10%
BEHALVE OP TARIEF A (EIGEN GEMEENTELEDEN)


