
Betreft: Verhuur kerkgebouw Evangelische Broedergemeente Haarlem 

Het kerkgebouw van de Evangelische 
Broedergemeente (Hernhutters) Haarlem 
Parklaan 34, 2011 KW Haarlem 
 
 
Centraal gelegen in Haarlem, 
op loopafstand van het NS station Haarlem,  
de Parkeergarage Begijnhof 
en het historisch centrum van Haarlem. 
 
Een kerkgebouw uit 1877 in eclectische stijl. 
In gebruik als kerkgebouw van de Evangelische 
Broedergemeente Haarlem. 
 
De kerk heeft een goede akoestiek voor 
concerten, koorrepetities e.d. Het gebouw is 
ook een perfecte locatie voor uw trouwdienst. 
 
De kerkzaal is toegankelijk voor rolstoel-
gebruikers. Een geluidsinstallatie met 
ringleiding is aanwezig. 
 
Prijzen voor verhuur per dag: 
 
Huiskamer 
(tot 12 personen) 

€   30,00 

Kerkzaal 
(max. 80 - 100 personen) 
incl. gebruik huiskamer 

€ 200,00 

Gebruik piano / orgel €   25,00 

Koffie / thee 
(per kan) 

€     5,00 

 
Betalende leden van de EBG Noord-Holland 
ontvangen 50% korting op de huurprijzen voor 
de ruimtes. 
 
Andere kortingen mogelijk op aanvraag  
(b.v. bij regelmatig gebruik voor  
koorrepetities e.d.) 
 
Informatie en boekingen bij: 
 
Mw. G. de Jong 
023 – 536 4181 / 06 – 28 96 45 79 
penningmeester-haarlem@ebgnoordholland.nl 
 
ds. S.Bernhard 
06 – 30 38 38 82, bernhard@ebg.nl 
 
zie ook www.ebgnoordholland.nl 
 > regionaal > kerkgebouw 

mailto:penningmeester-haarlem@ebgnoordholland.nl
mailto:bernhard@ebg.nl
http://www.ebgnoordholland.nl/
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Beste huurder, 

Welkom in ons kerkgebouw. Wij stellen onze ruimtes graag aan u ter beschikking en wensen u een 
goede, gezegende tijd in ons gebouw.  

Om de verhuur goed te laten verlopen hanteren wij enkele regels voor de verhuur van onze ruimtes: 

 Wij vragen u om respect voor de religieuze bestemming van ons gebouw.  

 Indien er geen beheerder op het tijdstip van de huur aanwezig kan zijn, wordt een sleutel aan 
de huurder ter beschikking gesteld. Uitgegeven sleutels mogen niet zonder toestemming van 
de verhuurder aan derden gegeven worden. De sleutel na de huurperiode  bij de 
verhuurder/beheerder inleveren. 

 De huurders kunnen tegen vergoeding gebruik maken van het orgel en/of de piano. 

 Gebruik van de geluidsinstallatie alleen na overleg met de verhuurder. 

 De verwarmingsinstallatie mag alleen door een beheerder of een door ons aangewezen 
persoon bediend worden. 

 Het in de keuken aanwezige serviesgoed, waterkoker en koffiezetapparaat  kan door de 
huurder  gebruikt worden. Koffie, thee en dergelijke kunnen door de verhuurder tegen een 
aanvullende vergoeding verstrekt worden. 

 In de gebouwen mag niet gerookt worden en er mogen geen drugs of dranken met alcohol 
genuttigd worden.   

 De gebruikte ruimtes dienen opgeruimd en bezemschoon achtergelaten te worden. Tafels, 
stoelen, banken enz. weer op hun oorspronkelijke plek terug zetten. Gebruikt  serviesgoed  
zelf afwassen en opruimen. 

 De huurder is aansprakelijk voor gemaakte schade door de huurders of gebruikers tijdens de 
huurperiode. 

 Schade aan het gebouw of inventaris a.u.b. onmiddellijk aan de verhuurder melden. 

 Rond het kerkgebouw is alleen betaald parkeren mogelijk (Ma – Za. 9.00 – 23.00 uur). 

 Geen versieringen, informatie- of promotiemateriaal zonder toestemming van de verhuurder 
achter laten.  

 De afgesproken huur graag overmaken naar  
Rekeningnummer NL21 INGB 0005 6576 52 
t.n.v.   Rekening Gebouwen der EBG Haarlem 
o.v.v.   Datum huur: 

 
Met vriendelijke groet, 
Evangelische Broedergemeente Haarlem 
 
 

Datum / Tijd verhuur:    

Naam / Handtekening huurder:   

Contactadres / Telefoonnummer:  

Naam / Handtekening verhuurder:  

Contactadres / Telefoonnummer:  


