
Het Lichtpunt is voor verhuur beschikbaar. Het hele gebouw kan voor een dagdeel of een hele dag 

gehuurd worden. Ook is het gebouw (of een deel ervan) voor een langere periode op een vast 

dagdeel of hele dag te huur. In de grote kerkzaal staat een vleugel en een piano, beide kunnen, na 

overleg, voor een bedrag bespeeld worden. In onderstaande tabel zijn de verhuurtarieven 

weergegeven. Voor personen die lid zijn van het Lichtpunt of verwante organisaties en/of 

kerkgenootschappen gelden andere prijzen. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met 

cvb@gkv-zutphen.nl of het contactformulier invullen. 

Prijzen bij eenmalige 

huur 

Per dagdeel 1 Per 2 aaneengesloten 

dagdelen 

Hele dag 

Volledig gebouw € 457,- € 846,50 € 1189,50 

Kerkzaal € 228,50 € 423,00 € 594,50 

Vergaderzaal per stuk € 68, € 125,50 € 176,50 

Verwarmingskosten 2 € 28,- € 56,- € 84,- 

Keuken 3 € 80,- € 160,- € 240,- 

Orgel 4 € 114,- € 228,- € 342,- 

Vleugel 4 € 16,50 € 33,- € 49,50 

Audio (beamer en 

geluidsinstallatie) 

€ 16,50 € 33,- € 49,50 

Koffie en/of thee  € 1,- p.s.   

Fris 5 € 1,25 p.s.   

Prijzen bij huur voor 

langere periodes 6 

Per dagdeel 1 Per 2 dagdelen Hele dag 

Volledig gebouw € 274,- n.t.b. n.t.b. 

Kerkzaal € 136,50 n.t.b. n.t.b. 

Vergaderzaal per stuk € 41,- n.t.b. n.t.b. 

Verwarmingskosten 2 € 28,- € 56,- € 84,- 

Keuken 3 € 47,50 € 95,- € 142,50 

Orgel 4 € 114,- € 228,- € 342,- 

Vleugel 4 € 16,50 € 33,- € 49,50 

Audio (beamer en 

geluidsinstallatie) 

€ 16,50 € 33,- € 49,50 

 
1 Voor gebruik gelden de volgende dagdelen: morgen: 09.00 – 12.30 uur; middag: 13.30 – 17.00 uur; 

avond: 19.30 – 23.00 uur.  
2 Van 1 november tot 1 maart. 
3 Als de koster de keuken bedient, wordt er geen huur berekend en is men verplicht de consumpties 

van de koster te betrekken. 
4 Als huurder het stemmen van orgel of vleugel voor een repetitie/uitvoering/optreden nodig vindt, 

worden de hiervoor gemaakte kosten apart in rekening gebracht. 
5 Gebruik overige consumpties, catering/versnaperingen in overleg met de koster. Prijzen op 

aanvraag. 6 Deze prijzen gelden als er een langere periode; regelmatig maar onderbroken; gedurende 

een periode van drie maanden of langer wordt gehuurd. 
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Koffie en/of thee € 1,- p.s.   

Fris 5 € 1,25 p.s.   

 


