Huurinformatie Andreaskerk Rotterdam
Voorwaarden:
-

Het gebruik van de kerkzaal en overige ruimten mag in principe niet strijdig zijn met
de uitgangspunten van de Lutherse Gemeente Rotterdam.
Aanpassingen en gebruik van het aanwezige interieur en installaties kan in overleg
met de kosterij.
Verzorging van koffie en of catering behoort tot de mogelijkheden en dient te
worden overlegd met de kosterij.
De aanwezige orgels mogen uitsluitend worden bespeeld door opgeleide organisten.
Algemene huurvoorwaarden zijn op elk gebruik van toepassing.

Ruimten:
KERKZAAL

De kerkzaal is voorzien van:
-

300 zitplaatsen
Orgel “Blank”1964 20 registers
Bureauorgel “van der Weele”1928
Perfecte akoestiek
Moderne geluidsinstallatie, draadloze microfoons en opnamemogelijkheid
Beamer

PAARDENKAMER

De Paardenkamer - genoemd naar de wandschildering door Ger van Iersel - is voorzien van:
-

Circa 30 zitplaatsen (ruimte voor 40) en twee statafels
Meubilair (vernieuwd in 2019)
Uitgifte balie
Keuken met vaatwasser
Zeer geschikt voor vergaderingen
Beamer

KERKENRAADSKAMER

De kerkenraadskamer - ook met wandschildering door Ger van Iersel - is voorzien van:
-

Circa 30 zitplaatsen
Meubilair
Piano
Uitermate geschikt als oefenruimte en vergaderruimte
Beamer

KATHARINAHOFJE

Het Katharinahofje is voorzien van:
-

Zitbankjes en statafels
Kleine overkapping
Toegang via toegangshek aan de Heer Vrankestraat
Entree naar de zalen van de kerk
LOCATIE: HEER VRANKESTRAAT 51

De Andreaskerk bevindt zich in het Oude Noorden van Rotterdam, grenzend aan
Hillegersberg. Treinstation en tramhalte Rotterdam-Noord zijn op loopafstand. Ook is de
kerk eenvoudig te bereiken via de snelweg A20.

TARIEVEN
Met ingang van 1 januari 2016 zijn de volgende tarieven van toepassing:
-

Kerkzaal
Paardenkamer
Kerkenraadskamer
Katharinahofje

€ 400,00
€ 75,00
€ 75,00
in overleg

-

Gebruik orgel
Gebruik piano
Beamer
Koffie en thee
Catering

€ 50,00
€ 25,00
€ 20,00
in overleg
in overleg

Bovengenoemde tarieven gelden per dagdeel, zijnde:
-

Ochtend
Middag
Avond

8:30 uur tot 12:30 uur
13:00 uur tot 17:00 uur
18:30 uur tot 22:30 uur

Bijzondere tarieven:
-

Voor leden van de Lutherse Gemeente Rotterdam zijn trouw- en uitvaartdiensten in
principe kosteloos en wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Bij huur van meer dan één dagdeel per dag, is een korting van toepassing.
Zaken waar dit overzicht niet in voorziet worden in overleg met de kosterij
vastgesteld.

Contactinformatie:
Voor verhuur van de Andreaskerk kunt u contact opnemen met onze kerkrentmeester,
Jeroen van Velzen. Hij is te bereiken via jjwvanvelzen@gmail.com.
Andreaskerk Rotterdam
t.a.v. Jeroen van Velzen / verhuur
Heer Vrankestraat 51
3036 LB Rotterdam

