
 
Huurprijzen Immanuelkerk 2018: 

De Immanuelkerk aan het Overwinningsplein in het zuiden van de stad Groningen huisvest een open, 
enthousiaste, veelvormige geloofsgemeenschap waar ieder welkom is: zoekers, gelovigen, oud en 
jong. Naast de vele activiteiten van deze wijkgemeente is er volop gelegenheid voor zowel 
religieuze alsook maatschappelijke organisaties hun evenementen in dit toegankelijke gebouw te 
laten plaatsvinden. 

Hieronder ziet u de diverse ruimtes en enkele mogelijkheden: 

Kerkzaal  open  veel mensen  

Prijs per dagdeel: 

 Ruimte in standaard opstelling   € 275,-- 

 rouw-of trouwdienst     € 350,-- 

 Gebruik orgel      € 75,-- 

Zaal 2   8 zitplaatsen   € 25,-- 

Zaal 3  (solisten/dirigent)      € 25,-- 

Zaal 4   70 zitplaatsen  € 95,-- 

 

Zaal 5   20 zitplaatsen  € 60,-- 



Zaal 6   

Zaal 7  

 

Faciliteiten: 

    € 10,
Gebruik aanwezige geluidsinstallatie (zaal 1 en 
4) en staande microfoon € 50 
Gebruik scherm (aanwezig in zaal 1,
€ 25,-- 

  € 15,
Gebruik beamer (aanwezig in zaal 4, andere 
zalen te plaatsen) € 25,--  
 

Om u het snelst van dienst te zijn 

Wij hopen u nu en in de toekomst als gebruiker van ons gebouw te mogen begroeten.
 
Verhuur Immanuelkerk Groningen 

 20 zitplaatsen  € 60,-- 

 leeg    € 35,-- 

Consumpties: 

€ 10,-- 

Kopje koffie/thee € 2,-- en een plakje 
koek/cake erbij á € 0,50;
Voor een vergadering bieden wij een 
vergaderarrangement aan: 
koffie/thee met koekjes en water á 
persoon. 
 

Gebruik aanwezige geluidsinstallatie (zaal 1 en Bekertje koffie/thee € 1,50

in zaal 1, 4, 5 en 6)  Thermoskan (12 kopjes) € 12

€ 15,-- 

Frisdrank per glas € 2,50

in zaal 4, andere Lunches en hapjes/drankjes: op aanvraag

m u het snelst van dienst te zijn stuur een mail naar: verhuurimk@gmail.com

Wij hopen u nu en in de toekomst als gebruiker van ons gebouw te mogen begroeten.

 

 

en een plakje 
; 

Voor een vergadering bieden wij een 
vergaderarrangement aan: onbeperkt 
koffie/thee met koekjes en water á € 4,-- per 

€ 1,50 

€ 12,-- 

€ 2,50 

Lunches en hapjes/drankjes: op aanvraag 

verhuurimk@gmail.com  

Wij hopen u nu en in de toekomst als gebruiker van ons gebouw te mogen begroeten. 


