
Huurprijzen zalen Gereformeerde Gemeente Den Haag-Scheveningen 

 

De Bethaniëkerk van de Gereformeerde Gemeente Den Haag – Scheveningen heeft verschillende 

zalen die onder voorwaarden verhuurd kunnen worden. 

- De zalen zijn primair bedoeld voor kerkelijke activiteiten. Die activiteiten hebben altijd 

voorrang. Bezetting van de zalen moet altijd worden gecheckt en worden gepubliceerd op de 

agenda van de website van de kerk, https://www.gergemdhs.nl/agenda/  Aan de informatie 

op de website kunnen geen rechten worden ontleend. 

- Voor kerkelijke activiteiten van de eigen gemeente wordt geen huur gerekend. 

- Indien beschikbaar zijn de zalen te huur voor activiteiten van gemeenteleden in de 

familiesfeer. 

- Ook kunnen de zalen aan derden verhuurd worden voor vergaderingen, 

voorlichtingsactiviteiten e.d. Deze bijeenkomsten mogen niet op gespannen voet staan met 

het karakter van de kerkelijke organisatie.  

- De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente Den Haag – Scheveningen beslist over 

verhuur van de zalen; die verantwoordelijkheid is gedelegeerd aan de scriba, M.M. van 

Winkelen. 

- Gebruik van keuken is mogelijk; ook kan gebruik gemaakt worden van (externe) cateraars. 

- Voor presentaties is tegen vergoeding een eenvoudige beamer beschikbaar. 

- Bij verhuur wordt de zaal na afloop achtergelaten zoals die bij aankomst werd aangetroffen 

De tarieven voor zaalhuur e.d. zijn: 

Tarieven zaalhuur Bethaniëkerk voor derden 
 

     
 

Incl. Wifi, verwarming, gedeeld gebruik van de hal;  
excl catering 

 
Cap *) dd 2 dd, dag beamer 

zaal 1 25 40 70 25 

zaal 2 45 60 100 25 

zaal 1+2 75 90 150 25 

keuken 
 

40 80 
 

Consistorie 12 30 50 
 

     

Kerkzaal 300 
   

*) Capaciteit gerekend in aantal personen zonder afstandsverplichting 

Prijzen zijn exclusief BTW. 

Zaalhuur voor gemeenteleden 

- Gemeenteleden kunnen, wanneer de zalen beschikbaar zijn, deze huren voor niet-zakelijke 

bijeenkomsten (familiekring, recepties).  

- Gebruik van keuken is daarbij mogelijk, tenzij die tegelijk voor een kerkelijke aangelegenheid 

nodig is. Eventuele schade of breuk moet worden vergoed. Mogelijke inzet van de kosteres 

en een bijbehorende passende vergoeding moet met haar worden afgestemd.  

- Aan gemeenteleden wordt geen huur gevraagd. Een vergoeding is vrijwillig.  

https://www.gergemdhs.nl/agenda/

