Bijzonder in de Binnenstad

Lutherse kerk Den Haag

WELKOM IN DE LUTHERSE KERK
Wij zijn gelegen in het centrum van Den Haag, midden in de binnenstad.
Wij beschikken 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 hebben we ook nog diverse kleinere zalen beschikbaar.
Ons interieur is bijzonder: het prachtige orgelfront, het liturgisch centrum en de
originele banken langs de muren dragen bij aan de sfeer in dit monumentale
pand.

GROEPEN EN PARTIJEN
Onze grote zaal leent zich uitstekend voor concerten, voorstellingen, recepties,
diners en lezingen. Festivals als het Rewirefestival en Crossing Border gingen u al
voor. De kerkzaal behoudt dan zijn karakteristieke elementen, en wordt aangevuld
met verlichting en inrichting. Ook diners zijn mogelijk. Het vloeroppervlak biedt
ruimte aan zeker 20 tafels voor 8 personen.

De Lutherse Kerk werkt met vaste cateraars, in overleg maken wij afspraken.

VERGADEREN
Op zoek naar een inspirerende locatie voor een vergadering, workshop, training,
brainstormsessie of ander type bijeenkomst in het centrum van Den Haag? Onze
grote zaal en kleinere zalen hebben ieder hun eigen uitstraling. Wij bieden een
unieke, sfeervolle en comfortabele omgeving voor een betaalbare prijs. Naast de
beschikbaarheid van verschillende audiovisuele apparatuur verzorgen wij op
verzoek ook lunch, borrel of diner.

VERGADERARRANGEMENTEN
We kunnen u twee soorten vergaderarrangementen aanbieden: inclusief lunch en
exclusief lunch.
VERGADERARRANGEMENT EXCLUSIEF LUNCH
1 dagdeel p.p. € 15,-: ontvangst van u en uw gasten is naar eigen inzicht en
in overleg. Gedurende uw verblijf kunt u onbeperkt koffie, thee, en mineraalwater
nuttigen. Alle overige dranken worden op basis van nacalculatie aan u doorberekend. Inclusief huisgemaakte koekjes en pepermunt.
VERGADERARRANGEMENT INCLUSIEF LUNCH 1 Dagdeel p.p. € 34,-: ontvangst
van u en uw gasten is naar eigen inzicht en in overleg. Gedurende uw verblijf
kunt u onbeperkt koffie, thee, en mineraalwater nuttigen. Alle overige dranken
worden op basis van nacalculatie aan u doorberekend. Inclusief huisgemaakte
koekjes en pepermunt. Tijdens uw lunch krijgt u kleine luxe belegde broodjes,
frisse Thaise salade, kalfskroket met gesneden brood, melk, verse jus d'orange,
koffie en thee.

Facilitair
De zalen van de Lutherse Kerk bevinden zich allemaal op de begane grond.
Via een aparte ingang zijn alle ruimtes rolstoeltoegankelijk. Een van de twee
sanitaire ruimtes beschikt over een mindervalidentoilet.
CAPACITEIT & INDELINGEN
Voor alle verschillende activiteiten zijn de zalen naar wens in te delen en wij
denken hierin natuurlijk graag met u mee.
Voorbeeld opstellingen voor de grote zaal (kerkzaal).
Capaciteit
Theateropstelling
300
Losse tafel setting
100
Diner/lunch 1 lange tafel
60
Diner/lunch meerdere lange tafels
90
Staande borrel
200
Carré
50
U-vorm
80
ZAALHUUR De zaalhuur bedraagt standaard € 500,00. per dagdeel (4 uur)

Voorbeeld opstellingen voor kamer 1,5
Capaciteit
Theateropstelling
30
Diner/lunch 1 lange tafel
25
Staande borrel
30
ZAALHUUR De zaalhuur bedraagt standaard € 150,00. per dagdeel (4 uur)

Voorbeeld opstellingen voor gemeentezaal
Capaciteit
Theateropstelling
40
Diner/lunch 1 lange tafel
30
Staande borrel
30
ZAALHUUR De zaalhuur bedraagt standaard € 150,00. per dagdeel (4 uur)
Voorbeeld opstellingen voor Boekhorstzaal
Capaciteit
losse tafel setting
20
Diner/lunch 1 lange tafel
20
Staande borrel
30

ZAALHUUR De zaalhuur bedraagt standaard € 100,00. per dagdeel (4 uur)

TECHNISCHE OPTIES (gelden voor alle ruimtes)
•
Flipovers: er zijn twee flipovers kosteloos beschikbaar.
•
Beamer plus scherm
€ 140,00
•
Draadloze microfoons (alleen kerkzaal)
€ 50,00
•
Statafels:
•
WIFI kosteloos beschikbaar

FINANCIEEL
FACTURATIE
Een factuur op rekening is mogelijk. Wij verzoeken u dan vriendelijk om de factuurgegevens tijdig aan te leveren. Hiernaast vragen wij een kopie van een geldig
legitimatiebewijs en een visitekaartje dat overeenkomt met de persoonsgegevens
op het legitimatiebewijs. Voor facturatie van bedragen onder de €500,- rekenen
wij €15,- administratiekosten.
HET AANTAL GASTEN
Uiterlijk een week voor uw bijeenkomst ontvangen wij het voor de factuur
bepalende aantal gasten dat tijdens uw evenement aanwezig zal zijn. Tevens horen
wij dan ook graag de definitieve tijden voor het verloop van het event en de
eventuele dieetwensen van uw gasten. Het financiële risico, dat er op de dag van
uitvoering minder gasten aanwezig zijn, wordt gedragen door de opdrachtgever. De
uiteindelijke factuur wordt opgesteld aan de hand van het opgegeven, definitieve
aantal personen met altijd het minimum van het garantieaantal gasten. Als er op
de dag van uitvoering meer gasten dan opgegeven aanwezig zijn, worden deze
kosten op basis van nacalculatie in de eindfactuur opgenomen.

BETALINGEN PARTICULIERE GROEPSRESERVERINGEN/BEDRIJVEN
Bij een uiteindelijke overeenkomst dient u de pagina 'voorwaarden' getekend, en
de overige pagina's geparafeerd aan ons te retourneren. Dit kan per email. Na de
dag van uitvoering ontvangt u de eindfactuur met eventuele toegevoegde kosten
op basis van nacalculatie. Wij vragen geen voorschot, maar verwachten dat u uw
factuur achteraf, binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de factuur, aan ons overmaakt; of anders indien zo overeengekomen.
ANNULEREN
•
Meer dan 14 dagen van te voren annuleren
Geen kosten
•
Binnen 14 dagen of minder van te voren annuleren
25% van de reserveringswaarde
•
Binnen 7 dagen of minder van te voren annuleren
50% van de reserveringswaarde
•
Binnen 3 dagen of minder van te voren annuleren
75% van de reserveringswaarde
•
Binnen 24 uur tot 3 dagen van te voren annuleren
85% van de reserveringswaarde
•
Minder dan 24 uur van te voren annuleren
100% van de reserveringswaarde

BEREIKBAARHEID
RESERVERINGSMOGELIJKHEDEN
De kerkzaal wordt op zondagmorgen voor erediensten gebruikt. In overleg zijn
alle andere momenten door de week bespreekbaar.

PARKEREN
U kunt uw auto parkeren de diverse parkeergarages of in de Boekhorststraat
(maximaal twee uur parkeren).
OPENBAAR VERVOER
De Lutherse Kerk is vanaf de stations
Den Haag HS en Den Haag CS binnen het kwartier bereikbaar.
FIETS & BROMMER
Uw fiets of brommer stalt u veilig
bij de diverse locaties van
Biesieklette op loopafstand van de
kerk.

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