Koepelkerk
Arkel

Informatie

een mooie plek,
niet alleen op zondag

verhuurtarieven
Koepelkerk

Heeft u een jubileum te vieren? Wilt u een
symposium, een bedrijfspresentatie of een
concert organiseren? Kies dan voor het
inspirerende decor van de Koepelkerk!
In deze historische ambiance bent u
welkom voor gezelschappen tot 120
personen. De goede akoestiek nodigt uit
voor instrumentale concerten of optredens
waarvoor versterking geen noodzaak is.

Huis voor Iedereen

www.koepelkerkarkel.nl

Kerkeind 29, 4241 XC Arkel

Huis voor Iedereen

Protestantse Gemeente Arkel

Het moderne bijgebouw met de gastvrije
naam ‘Huis voor Iedereen’ staat los van de
kerk en is geschikt voor bijeenkomsten van
kleinere groepen tot 50 personen.
Beide gebouwen beschikken over een
piano, een keuken met vaatwasser, een
beamer en een geluidsinstallatie. Gratis
parkeergelegenheid via de Onderweg.

Koepelkerk

Protestantse Gemeente
Arkel
Januari 2021

Koepelkerk
Van maandag t/m zaterdag kan de kerk worden
gehuurd voor evenementen of activiteiten die
passen bij het karakter van de kerk, b.v.
culturele of muzikale voorstellingen, lezingen,
presentaties of jubilea.
Tarief leden
Evenement niet-commercieel
Evenement commercieel
Tarief niet-leden
Evenement niet-commercieel
Evenement commercieel

€ 105
€ 160

€ 160
€ 265

Huwelijk
De Koepelkerk is een idyllische en romantische
plek voor een huwelijksceremonie. De kerk
biedt plaats aan 120 personen en is een officiële
trouwlocatie in de Gemeente Molenlanden.
Tarief leden
Huwelijksdienst/ceremonie

*
€ 155

Tarief niet-leden
Huwelijksdienst/ceremonie

*
€ 310

Uitvaart

Huis voor Iedereen

Het afscheid van een dierbare is een moment
waarop u in alle rust en in een passende
omgeving herinneringen ophaalt en nieuwe
herinneringen maakt. De Koepelkerk en het
Huis voor Iedereen zijn beide zeer geschikt voor
een uitvaartplechtigheid of als ruimte voor
condoleance. Verhuur kan naar behoefte in
combinatie.

Dit moderne bijgebouw van de Koepelkerk
is bijzonder geschikt voor vergaderingen,
cursussen, workshops, bedrijfstrainingen en
andere kleinschalige bijeenkomsten. Bij
gedeeltelijke verhuur (scheidingswand dicht)
geldt een korting van 50% op het tarief.

Tarief leden en niet-leden
Huur Koepelkerk **
Huur Huis voor Iedereen **
Gebruik keuken Koepelkerk
Gebruik keuken Huis v Iedereen

*
€ 310
€ 185
€ 110
€ 55

* Bij huwelijk en uitvaart is assistentie koster
verplicht (€ 40). Audio opname (€ 40)) of
live-streamen (€ 75) is optioneel..
** Combinatietarief Koepelkerk én HvI € 410.

"Na afloop van de uitvaartplechtigheid
van mijn vader in de Koepelkerk konden
we met familie en vrienden informeel bij
elkaar zijn in het Huis voor Iedereen. Dat
was een mooie afsluiting."
Mirte Hartman

Tarief leden
Activiteit niet commercieel
Activiteit commercieel

€ 80
€ 105

Tarief niet-leden
Activiteit niet commercieel
Activiteit commercieel

€ 130
€ 155

Algemeen
Verhuurtarieven gelden per dagdeel (van
max. 4 uur), tenzij anders overeengekomen.
Voor de winterperiode van 15-10 t/m 15-04
geldt een energietoeslag van € 25.
Gebruik keuken in overleg. De gebruiker
dient de ruimte weer op te leveren in de
staat waarin de ruimte verkeerde op het
moment waarop men deze in gebruik nam.

Meer informatie en reserveringen:
Protestantse Gemeente Arkel
Kerkeind 29, 4241 XC ARKEL

verhuur@koepelkerkarkel.nl
Herman Meinhardt
tel : 06 51 64 38 50

