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Tarieven 2022
 Per 1 september 2022

’t Loughoes & Dorpskerk
Protestante gemeente Eelde – Paterswolde



Algemene tarieven verhuur ’t Loughoes te Eelde
Een feest, huwelijk, begrafenis, concert, symposium, vergadering of een andere 
activiteit organiseren kan allemaal in ’t Loughoes en de Dorpskerk. Onze 
beheerder ontvangt u gastvrij en staat u graag te woord over de mogelijkheden 
en het maatwerk dat wij u kunnen bieden. U huurt bij ons de ruimte voor scherpe 
tarieven (zie onderstaand tarievenoverzicht).

De zalen worden per dagdeel verhuurd. Deze dagdelen zijn: 
van 08.00 tot 12.00 uur; 
van 13.00 tot 17.00 uur;
vanaf 19.00 tot 22.00 uur.

Wij schenken kwaliteitskoffie. In
overleg met de beheerder kunt 
u bepalen of u cake dan wel 
koek bij de koffie wilt. In de 
onderstaande tabel vindt u onze 
tarieven voor warme en koude 
dranken en onze audio/visuele 
mogelijkheden.

Tarieven Audio/visuele middelen
Flipover (incl. stiften) prijs in overleg
Beamer / laptop / TV prijs in overleg
Podium (mobiel) prijs in overleg
Fotokopie (zwart/wit) € 0,10 per stuk
Fotokopie (kleur) € 0,20 per stuk

Tarieven consumpties
Koffie €   2,00
Koffie kan € 12,00
Thee €   2,00
Thee kan € 12,00
Frisdrank €   2,00

Tarievenoverzicht zalen ‘t Loughoes (prijs per dagdeel)

Maandag t/m vrijdag Weekend 
(vanaf vrijdagavond 18.00 uur)

 Zaal 1 €   55,00      €   85,00
 Zaal 2 €   45,00      €   65,00
 Zaal 1 + 2 € 100,00      €   150,00
 Zaal 4 €   45,00      €   65,00
 Bovenzaal €   55,00      €   85,00

Tarieven Dorpskerk concerten en uitvoeringen
Gebruik Dorpskerk (4 uren) € 350,00
Repetities (per uur) prijs in overleg



Zakelijk
Een seminar, vergadering of symposium? Wij maken voor u een offerte op maat. 
Neem hiervoor contact op met de beheerders, zij staan u graag te woord onder 
het genot van een kop koffie. Samen met u maken zij de dag tot een succes.

Tarieven trouw- en rouwdiensten

Leden PKN Eelde-Paterswolde
Gebruik Dorpskerk € 225,00
Inzet organist € 150,00
Inzet externe hulp € 60,00
Predikant € 0,00

Niet-leden
Gebruik Dorpskerk € 350,00
Inzet organist € 175,00
Inzet externe hulp € 60,00
Predikant € 225,00

Rouwdienst in ‘t Loughoes
Gebruik ‘t Loughoes € 150,00
Condoleance na kerkdienst in ‘t Loughoes € 85,00
Luiden klok € 30,00

Videoregistratie van kerkelijke bijeenkomst
Kosten Universal Serial Bus (USB) / Streamen € 60,00

Vanaf 1 januari 2023 zal er bovenop de huurprijs 
een variabele energietoeslag berekend gaan worden!

Disclaimer
Alle genoemde prijzen gelden per 1 september 2022 en onder voorbehoud van prijswijzigingen, 
type-, zet- en drukfouten. 



Contactgegevens

Kosterijweg 2 (tevens postadres)        Hoofdweg 74
9761 GE Eelde         Eelde

Beheerders                  College van Kerkrentmeesters
Peter & Marjan Dijk        Per adres: Kosterijweg 2 
Telefoon:  050-3092308        9761 GE Eelde
Mobiel:  06 - 528 877 09                     
E-mail: koster@dorpskerkeelde.nl      E-mail: cvk@dorpskerkeelde.nl


