
Huurprijzen St.-Jan Maastricht 2017

Intake gesprek (vrijblijvend eerste contact over de mogelijkheden en 

prijzen)

Gratis

Reserveringskosten (vastleggen van een dag en alle volgende 

administratiekosten) Reserveringen vervallen conform contract 2 weken 

voor datum.

€ 75 eenmalig

Voorbereidingstijd in de kerk (bijv. aanlevering goederen) door huurder 

of een door hem gekozen partij, evenals afspraken met de medewerkers 

van de St.Jan. (kerk en toren blijven toegankelijk voor toeristen!)

€ 25 per uur of deel daarvan

Repetitie, op- en afbouw (etc.) tijd in de kerk door huurder of een door 

hem gekozen partij. (Kerk en toren worden -op verzoek van verhuurder óf 

huurder- gesloten voor bezoek)

€ 80 per uur

Huur van de kerk vanaf het moment dat de deuren open gaan voor het 

evenement tot de deuren sluiten en afbouw start. Als ern geen 

voorbereidings- of afbouwtijd wordt gebruikt, wordt standaard 0,5 uur 

voor- en achteraf in rekening gebracht.

€ 110 per uur

Verplaatsen van 175 stoelen van U-opstelling naar lengte opstelling en 

v.v. of deze opslaan en terug plaatsen. (deze prijs kan door hulp van 

huurder omlaag gebracht worden, voor elk goed paar 'helpende handjes' 

20€ korting.)

€ 100 per keer

Extra stoelen bijplaatsen tot een totaal van max. 270 (Standaard staan er 

175 stoelen in de kerk) en extra stoelen weer weghalen tot de basis van 

175 stoelen. Indien meer nodig, moeten (extern) koppelbare stoelen 

ingehuurd worden.

€ 0,5 per stoel

Extra's

Verwarming (eerste uur) € 50 per uur

Verwarming (alle opvolgende uren) € 15 per uur

Verwarming torenkamer/sacristie (per ruimte) € 5 per uur, tot max €20

Krachtstroom € 25 per dag

Microfoon(s) en/of (oud) beamerscherm Gratis

Keukentje € 60 per dag

Piano € 100 per keer

Orgel (alleen door professionele organist en na afsluiten contract)
€ 150 per keer

Podiumdelen (9 stuks van 1 x 2 meter en 1 stuk van 1 x 1 meter) € 10 per deel

NB. Verwarmings- en stroom prijzen  kunnen worden aangepast afhankelijk van marktomstandigheden.



Schoonmaken toiletten door de week * kan 'afgekocht' worden door het zelf te 

doen

€ 60 per keer

Schoonmaken toiletten in het weekend * kan 'afgekocht' worden door het zelf te 

doen

€ 90 per keer

Onverwacht meerwerk (schoonmaken, opruimen o.i.d.) door team St.-

Jan

€ 25 per persoon per uur

NB. Legeskosten voor vergunningen en kosten voor de inzet van BHV-ers en gecertificeerde brandwachten zijn voor rekening van de huurder.                     TOTAAL:


