VERHUUR VOOR
CULTURELE PARTNERS
SFEERVOLLE LOCATIE IN HARTJE CENTRUM
Bruiloften
Bedrijfsfeesten
Boek-&
albumpresentaties

Lezingen
Symposia
Diners

Open dagen
Reunies
Academische
bijeenkomsten

Kleinschalige
beurzen
Afscheidsbijeenkomsten
Vergaderen

VERRAS UW GASTEN IN DE WAALSE KERK
De historische Waalse Kerk ligt in het hart van
de Amsterdamse binnenstad. In en rondom
de kerk zijn verschillende unieke, sfeervolle
ruimtes geschikt voor uiteenlopende besloten
bijeenkomsten. Van zakelijk tot particulier,
van rouwen tot trouwen en van beurs tot
vergadering.
De kerk biedt plaats aan 300 gasten in de
reguliere opstelling, maar is ook zeer geschikt
voor diners en symposia met minder gasten.
De Consistoire (consistoriekamer) is een
stijlvolle ruimte die plaats biedt aan 30 tot
40 gasten (staand), maar maakt ook indruk
als vergaderruimte, lunch of dinerruimte voor
maximaal 24 personen.

Catering
We vinden het bij ieder evenement belangrijk dat u zich thuis voelt in De Waalse Kerk. Graag
denken we met u mee over de perfecte invulling van uw bijeenkomst. Voor de catering werken
we samen met onze vaste partner Kok op Stelten; gespecialiseerd in cateren op onze unieke en
historische locatie, culinaire uitdagingen en smaakvolle invulling.
De Waalse Kerk beschikt over een (mobiele) bar met koffie, thee, frisdranken, bier, wijn en
eenvoudige versnaperingen. Maar ook voor een feestelijke bijeenkomst waarbij glazen bubbels
uitgeserveerd worden, draaien we onze hand niet om. Van buffet tot finger food, van luxe hapjes
tot uitgebreid diner. Wat mogen we voor u betekenen?

SFEERVOLLE RUIMTES
De Waalse Kerk beschikt over een aantal ruimtes die geschikt zijn voor verhuur.
Kerkzaal
De Waalse Kerk is ontstaan uit een voormalige
rooms-katholieke kapel: de kapel van het
Sint-Paulusbroederklooster. Na de Alteratie
eind 16e eeuw werd deze kapel ter beschikking
gesteld aan de Franstalige protestantse
vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden en
Frankrijk. Nog steeds is er iedere zondag een
kerkdienst in het Frans. Dankzij haar mooie
akoestiek en het bijzondere Müller orgel is de
Waalse Kerk sinds de jaren ’70 van de vorige
eeuw uitgegroeid tot een muziekpodium van
meer dan lokale betekenis. De centrale ligging
in het hart van Amsterdam en de authentieke
uitstraling van het gebouw maken de Waalse
Kerk tot een geliefde concertlocatie bij musici
en hun publiek. De kerkzaal wordt dan ook
veelvuldig gebruikt voor concerten, cdopnames en orgellessen.
Technische specificaties:
• Maximale capaciteit: 450 personen, waarvan
325 zitplaatsen
• Afmetingen zaal: 29,5 x 21,5 m
• Afmetingen speelvloer: 7,0 x 5,8 m (voor orgel)
óf 6,0 x 5,0 m (voor preekstoel)
• Afmetingen podium: 10 podiumdelen van 2 x 1
m
• Afmetingen Salle van Meer: 10,8 x 3,2 m
(“artiestenfoyer”)
• Inclusief gratis WiFi
• Inclusief begeleiding door 1 floormanager
gedurende de hele boeking
• AV-apparatuur op aanvraag
• Kerkzaal en Salle van Meer zijn verwarmd

VERHUURPRIJZEN | REGULIER
Huurprijzen kerkruimtes Prijs excl. BTW
• Kerkzaal (incl. Salle van Meer)
• Salle van Meer
• Consistoriekamer
• Domineeskamer

per dagdeel
2 aansluitende dagdelen
3 aansluitende dagdelen
per dagdeel
per dagdeel
per dagdeel

€745,00
€1275,00
€1795,00
€60,00
€225,00
€60,00

08.00 – 13.00
13.00 – 18.00
18.00 - 23.00

Services en faciliteiten Prijs excl. BTW

CONSISTORIEKAMER
De Consistoriekamer van de Waalse Kerk
Amsterdam bevindt zich in de kosterij op de
1e etage. In deze kamer zetelt de kerkenraad
tijdens vergaderingen. Deze kamer heeft een
elegante, klassieke uitstraling die in de loop der
eeuwen nauwelijks veranderd is. De
Consistoriekamer is te huur voor
vergaderingen, diners of borrels. Tijdens
concerten kan deze ruimte eventueel ingezet
worden als kleedruimte voor solisten. De
consistoriekamer biedt plaats aan maximaal 24
tot 35 personen (vergaderopstelling c.q.
staande receptie). De vergadertafels die zich in
de Consistoriekamer bevinden kunnen niet uit
de ruimte verwijderd worden.

Technische specificaties:
• Maximale capaciteit: 35 personen, waarvan 24
zitplaatsen
• Afmetingen zaal: 9,5 x 5,9 m
• Inclusief gratis WiFi
• AV-apparatuur op aanvraag

DOMINEESKAMER
De domineeskamer bevindt zich in de
kosterij van de Waalse Kerk. Deze kamer
dient als ontvangstruimte voor de dominee
en het kerkbestuur. Deze kamer is rijk aan
historische elementen die dit tot een knusse
en authentieke ruimte maken. Deze kamer
beschikt standaard over een vergadertafel
voor 4 tot 6 personen. Tijdens concerten
kan deze ruimte eventueel ingezet worden
als kleedruimte voor solisten en/of dirigent.
Technische specificaties:
• Maximale capaciteit: 6 personen, waarvan
6 zitplaatsen
• Afmetingen kamer: 4,40 x 3,85 m
• Inclusief gratis WiFi
• AV-apparatuur op aanvraag

• Gebruik krachtstroom
• Gebruik podium
• Kerkbankenopstelling: ‘kerk’/
‘concert’
• Overige kerkbankenopstellingen

per dagdeel
per boeking
per boeking

• Beamer standaard (3000
ANSI lumen)
• Beamer kerkzaal (5000 ANSI
lumen)
• Gebruik standaard (kerk)
microfoon
• Geluid set spraak/concert –
basic
• Overige AV apparatuur
• Streaming of opname
apparatuur
• Geluidstechnicus

per dag

€35,00

per dag

€85,00

per dag

inbegrepen

per dag

€85,00

per uur

op aanvraag
op aanvraag
€39,50

• Catering-/eventmedewerker

per uur

€27,50

• Garderoberek (50p.)
• Bijzondere schoonmaakkosten
• Inhuur event/catering
materiaal
• Boeketten en bloemdecoratie

per stuk per dag
per boeking

€20,00
€100,00

per boeking

op aanvraag

per boeking

op aanvraag

per boeking

per boeking
per boeking

Al onze
ruimtes
worden per
dagdeel
verhuurd.
Daarbij
hanteren we
onderstaande
dagdeeltijden

€30,00
€100,00
inbegrepen op
aanvraag
inbegrepen op
aanvraag

VERHUURPRIJZEN | REGULIER

ALGEMENE BOEKINGSVOORWAARDEN
DE WAALSE KERK

Catering Prijs excl. BTW
• Koffie en thee onbeperkt
• Drankenarrangement
non-alcoholisch
• Drankenarrangement incl.
wijn/bier
• Lunch / diner / borrel

p.p. per dagdeel 		
p.p. per dagdeel
p.p. per dagdeel

€6,95
€15,00
€19,50
op aanvraag

Huurovereenkomst
1. Het is mogelijk om kosteloos een optie
te nemen op een dagdeel, indien dat nog
niet gereserveerd is. De Waalse Kerk zal de
optienemer vragen om de optie per omgaande
om te zetten in een definitieve boeking als
een tweede partij zich meldt voor ditzelfde
dagdeel. Indien de optienemer verzuimt hierop
te reageren of verkiest om de optie te laten
vervallen, dan staat het de Waalse Kerk vrij om
anderszins over de ruimte te beschikken.
2. Een boeking kan pas definitief gemaakt
worden indien de offerte voor de
huurovereenkomst schriftelijk bevestigd is. Bij
voorkeur via info@dewaalsekerk.nl
3. In de genoemde huurbedragen zijn normale
energiekosten inbegrepen. Extra verwarming
(bijvoorbeeld om instrumenten ‘s nachts op
stemming te houden) en/of het gebruik van
extra (kracht)stroom worden separaat in
rekening gebracht.
4. Normale schoonmaakkosten zijn
in de huurprijzen inbegrepen. Extra
schoonmaakkosten worden separaat in
rekening gebracht.
5. De kerk is voor de huurder slechts
beschikbaar tijdens de op de offerte vermelde
tijden. Indien door de huurder wordt afgeweken
van de in de offerte vermelde (opbouw/afbouw)
tijden, dan kunnen hier extra kosten voor in
rekening gebracht worden (zie tarief ‘toeslag
uitloop boeking’).

Annulering
1, Bij annulering van een definitieve boeking
korter dan 1 maand voor de geboekte datum,
brengen wij het volledig overeengekomen
huurbedrag in rekening.
2. Bij annulering van een definitieve boeking
tussen 1 en 3 maanden voor de geboekte
datum, brengen wij 50% van het volledig
overeengekomen huurbedrag in rekening.
3. Bij annulering van een definitieve boeking tot
3 maanden voor de geboekte datum worden
enkel de door de Waalse Kerk reeds gemaakt
kosten in rekening gebracht.
4. Wanneer er sprake is van aantoonbare
overmacht bij een van beide partijen, dan
vervallen de wederzijds verplichtingen die
volgen uit de huurovereenkomst.
Facilitair
1. Uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de
boeking dient de huurder de facilitaire wensen
doorgegeven te hebben aan de Waalse Kerk.
Wanneer dit later dan 1 maand van te
voren gebeurt dan kan De Waalse Kerk niet
garanderen dat alles tijdig en tegen reguliere
tarieven geleverd kan worden.
2. Alle cateringdiensten worden door De
Waalse Kerk aangeboden. Het is dan ook niet
toegestaan om eigen consumpties te nuttigen
in het kerkgebouw.

3. Het is niet toegestaan om beeld- of
geluidsopnamen te maken, tenzij hier
uitdrukkelijk toestemming voor gegeven is.
4. Zonder toestemming en supervisie van de
beheerder mag niets worden veranderd aan
de opstelling van de kerk(banken) en overig
meubilair.
5. De locatie dient door huurder in dezelfde
staat opgeleverd te worden als waarin deze is
aangetroffen. Indien dit niet het geval is, kunnen
extra kosten in rekening gebracht worden.
6. Het aanbrengen van schroeven, spijkers,
punaises, plakband of vergelijkbaar
hechtmateriaal is niet toegestaan.
7. Het orgel en de vleugel mogen uitsluitend
worden bespeeld door vakmusici. Voor het
bespelen van het orgel is de toestemming
nodig van de ‘Organiste titulaire’ van de kerk.
8. Parkeren op het Walenpleintje is niet
toegestaan. In uitzonderlijke gevallen kan hier
echter toestemming voor gegeven worden.
Laden en lossen kan in goed overleg.
Aansprakelijkheid
1. Bij diefstal, vernielingen aan gebouw of
interieur en/of overlast, veroorzaakt door
een huurder of een van zijn bezoekers, zal
de volledige schade op de huurder verhaald
worden.
2. Verhuurder is verzekerd voor
aansprakelijkheid bij schade die tijdens de
boeking door toedoen van verhuurder ontstaan
is aan de eigendommen van huurder.
3. De kerk kan niet aansprakelijk gesteld
worden voor beheer van achtergelaten
eigendommen van huurder en/of bezoekers na
afloop van de boeking.

Overig
1. Huurders moeten rekening houden met het
bijzondere karakter van het gebouw en respect
tonen voor de kerk en de kerkgemeente die
haar gebruikt voor de zondagse diensten.
2. Zonder uitdrukkelijke toestemming is het
gebruik van de kansel niet toegestaan.
3. Het is niet toegestaan reclamemateriaal in of
rond de kerk te verspreiden.

dewaalsekerk.nl
E-mailadres: info@dewaalsekerk.nl
Telefoonnummer: 020 623 2074

