
   
      

Coördinator verhuur: Jan Terbeek   

Heezenstraat 19, 7001 BP Doetinchem Tel: 0314 – 335 547 of 06 - 5342 6032   

e-mail: verhuur@catharinacultureel.nl   

  

HUURTARIEVEN 2022 CATHARINAKERK EN DRIEKONINGENKAPEL   

De Catharinakerk is al eeuwen het middelpunt van Doetinchem. Het kerkgebouw is geschikt voor 

multifunctioneel gebruik. De Driekoningenkapel onderscheidt zich door historiciteit en intimiteit.  

De kapel is de perfecte ambiance voor diverse kleinschalige bijeenkomsten.  

De kerkruimtes worden verhuurd onder begeleiding en met ondersteuning van de coördinator van  

de Stichting Catharina Cultureel.   

Waardevolle monumenten   

De Catharinakerk en de Driekoningenkapel zijn bijzondere gebouwen en zijn daarom niet voor iedere 

vorm van verhuur geschikt of beschikbaar. De coördinator overlegt met de huurder of en in hoeverre 

verhuur/huur kan plaatsvinden. Ditzelfde geldt voor de gewenste catering in de beide kerken. 

Kleinschalige catering wordt door vrijwilligers verzorgd.   

De kerken worden verhuurd in een standaardopstelling. Wijziging van de opstelling is mogelijk.  

De Stichting kent deels een ideële doelstelling: beide monumenten openstellen voor een breed publiek. 

Culturele en non-profit organisaties komen in aanmerking voor een aangepast huurtarief.   

  

Tarieven Catharinakerk   

Het totaal aantal toegestane personen is 450. In de kerk is een podium met professionele 

podiumverlichting. Het podium kan worden uitgebreid en ook kan een tribunepodium opgesteld worden 

voor koren. Er zijn 364 stoelen, waarvan er 300 geschakeld kunnen worden, 4 banken met 32 zitplaatsen, 

6 tafels van 160 x 80 cm, 4 tafels van 80 x 80 cm, 5 tot 10 statafels incl. rokken en topkleden en een 

moderne digitale beeld- en geluidsinstallatie. Indien nodig zijn 11 extra tafels 160 x 80 cm beschikbaar. 

Voorts kan men beschikken over een keukenunit met diverse voorzieningen.  

  

Tarieven 2022 *  

Particulieren en non-profit 

organisaties   
Zakelijk, met commercieel 

oogmerk   

huur kerkruimte, incl. gastheer, verwarming en 

aanwezige licht- en geluidsinstallatie   
    

1 dagdeel   €   500   €   700   

2 dagdelen aaneengesloten   €   850   € 1100   

3 dagdelen aaneengesloten   € 1000   € 1400   

dagdeel na 22.30 uur per uur   €   120   €   120   

huur kerkruimte i.v.m. inrichten e.d. per dagdeel 

(excl. verwarming)   
€   250   €   350   

huur kerkzaaltjes per dagdeel (excl. gastheer,  

incl. verwarming)   
€    65   €     65   

  

  



   
      

Opties:  

De volgende opties zijn beschikbaar, de tarieven hiervoor zijn op aanvraag  

➢ Consumpties verzorgd door de stichting   

➢ Uitgebreide catering  

➢ Schoonmaak uitgevoerd door de stichting  

➢ Gebruik krachtstroom  

➢ Podium in diverse opstellingen  

➢ Extra podium verlichting  

➢ Gebruik van het Flentrop orgel (hier zijn extra voorwaarden aan verbonden)  

➢ Gebruik concertvleugel (hier zijn extra voorwaarden aan verbonden)  

➢ Beeld en geluidsapparatuur inclusief bediening  

➢ Digitale opname van beeld en geluid inclusief dvd  

➢ Expositiepanelen  

➢ Marktkramen  

  

Tarieven Driekoningenkapel   

Het totaal aantal toegestane personen is 100. In de kerk staan ca. 90 losse stoelen, 3 statafels incl.  

rokken en topkleden en een eenvoudige geluidsinstallatie. En er zijn vijf inklapbare tafels beschikbaar van 

160 x 80 cm.   

  

Tarieven 2022 *   

Particulieren en nonprofit 

organisaties   
Zakelijk, met 

commercieel oogmerk  

huur consistorie en kerkzaal, incl. gastheer, verwarming,  

1x gratis repetitie en aanwezige licht- en geluidsinstallatie   

   
  

1 dagdeel   € 145   € 190   

2 dagdelen aaneengesloten   € 200   € 225   

3 dagdelen aaneengesloten   € 250   € 325   

dagdeel na 22.30 uur per uur   €   42   €   42   

huur kerkruimte i.v.m. inrichten e.d. per dagdeel  

(excl. verwarming)   
€   75   € 100   

huur als trouwlocatie       

complete kapel, incl. keuken   € 365     

extra verwarming   €   26     

  

* De tarieven van de Catharinakerk en de Driekoningenkapel zijn van kracht met ingang van 1 april 2022.   

Tenzij contractueel anders overeengekomen is blijven contracten die vóór 1 april 2022 zijn afgesloten    

ongewijzigd.  

  

Stichting Catharina Cultureel is niet BTW-plichtig, daarom wordt in de prijzen geen BTW doorberekend.   

-----------------  


