Bijzonder in de Binnenstad

Lutherse kerk Den Haag

WELKOM IN DE LUTHERSE KERK
De Lutherse kerk is een karakteristiek, monumentaal gebouw midden in de stad
Den Haag. De kerk beschikt over een grote zaal, die op zondag dienst doet als
kerkzaal, maar op andere momenten in de week uitstekend voor andere doeleinden gebruikt kan worden. Naast deze zaal zijn ook nog diverse kleinere zalen
beschikbaar. Het interieur is bijzonder: het prachtige orgelfront,
het liturgisch centrum en de originele banken langs de muren dragen bij aan de
sfeer in dit historische pand.

DINERS EN RECEPTIES
De Kerkzaal leent zich uitstekend voor een sfeervolle receptie of een
stijlvol diner.
De Kerkzaal biedt veel mogelijkheden en kan naar uw wensen ingericht worden.
De vloeroppervlakte van 450 m2 biedt plaats aan bijvoorbeeld een diner voor
maximaal 190 personen of een staande receptie tot 450 personen. Geluidsapparatuur is aanwezig, evenals een aparte ruimte die als keuken kan worden ingericht.
De akoestiek in de Kerkzaal nodigt uit tot musiceren op het vaste podium of op
het orgelbalkon.

FACILITEITEN
De Kerkzaal (450 m2) is rechthoekig en heeft een hoog karakteristiek plafond.
Afhankelijk van de opstelling biedt het ruimte aan maximaal 450 personen.
De zaal beschikt over een geluidsinstallatie, microfoons en een ringleiding. Er zijn
een vleugel en een orgel aanwezig.

Overige voorzieningen
•
Toegankelijk voor minderinvaliden (via aparte ingang);
•
Moderne sanitaire voorzieningen (6 toiletten, incl. invalidentoilet);
•
Prima bereikbaar per openbaar vervoer;
•
Twee parkeergarages in zeer nabije omgeving (50-150 meter);
•
Laden en lossen tot 11.00 uur voor de deur, daarna poller-ontheffing
mogelijk;
•
Uitstekende akoestiek en geluidsinstallatie;
•
Ringleiding voor slechthorenden;
•
Verlichting kerkzaal door kroonluchters;
•
Krachtstroomaansluiting;
•
Vleugel en kerkorgel aanwezig;
•
Koster(s) aanwezig.

FINANCIEEL
De locatiehuur bedraagt € 2250,- voor een evenement van maximaal een dag.
(inclusief op- en afbouw). Er is geen BTW-plicht. Dit bedrag is inclusief schoonmaak en exclusief 10% commissie Food & Beverage.
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•
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•

De cateraar dient voldoende verzekerd te zijn tegen schade.
Het lossen van materialen kan tot 11.00 uur via de ingang nr. 7.
Een nevenruimte doet dienst als debrasseer- en keukenruimte.
Krachtstroom is aanwezig in kerkzaal.
De cateraar zorgt zelf voor apparatuur zoals werkbanken, steamers etc.
Cateraar zorgt voor garderobefaciliteiten.
Medewerker cateraar bemant bewaakte garderobe.
Cateraar zorgt voor toiletdame bij grote ontvangsten en diners.
Na afloop neemt cateraar al het materiaal mee retour.
De partymanager blijft een controlerende taak uitoefenen betreft de
afbouw.

Contact
LUTHERSE KERK
Lutherse Burgwal 7-9 2512 CB Den Haag 070-3636610
Contact voor (aan)vragen: kosterij@luthersekerk-denhaag.nl
Website met agenda, foto’s, filmpjes en plattegronden:
www.luthersekerk-denhaag.nl
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