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TARIEVEN 

Huwelijksdiensten Gemeenteleden € 310,00 
Huwelijksdiensten niet leden buiten het stookseizoen € 430,00 
Huwelijksdiensten niet leden in het stookseizoen € 485,00 
Rouwdiensten Gemeenteleden € 310,00 
Rouwdiensten niet leden buiten het stookseizoen € 445,00 
Rouwdiensten niet leden in het stookseizoen € 480,00 
Predikant (organist, ambtsdragers) bij diensten buiten de gemeente  € 195,00 
Inzet predikant bij rouwdiensten (bv Munnikenhof) € 180,00 

 
BIJ  DEZE  TARIEVEN GELDEN DE VOLGENDE AFSPRAKEN: 
De genoemde kosten gelden voor alle wijken - en zijn van toepassing op alle huwelijks en 

rouwdiensten verzorgd door de Protestantse Gemeente Veenendaal (PGV). 

I HUWELIJKS – EN ROUWDIENSTEN: 

De kosten van een huwelijks – of rouwdienst worden doorberekend aan de gemeenteleden. 

Voor het doorberekenen van deze kosten wordt onderscheid gemaakt tussen 

gemeenteleden en niet leden. Gemeenteleden zijn diegenen die ingeschreven zijn bij de 

PGV. 

Het genoemde tarief, bij gebruik van een kerkzaal van de PGV, geldt voor een dagdeel in de 

standaard inrichting van het betreffende gebouw. Alle kosten met betrekking tot extra 

aankleding, zoals bloemen, zijn extra en worden tegen kostprijs doorberekend. Tot deze 

kosten behoren ook de extra uren welke door de koster/beheerder gemaakt moeten worden 

om de extra aankleding te realiseren en/of het opruimen daarvan. 

De predikanten worden verzocht deze kosten in hun eerste contact aan het bruidspaar 

kenbaar te maken. De gebruikelijke brief, met brochure waarin het verzoek herhaald wordt, 

dient door het kerkelijk bureau verzonden te worden na aanmelding van het huwelijk. 

De predikant heeft de mogelijkheid om, in overleg met kerkrentmeesters, af te wijken van 

de genoemde bedragen indien, naar haar of zijn oordeel, de financiële situatie van 

betrokkene dit noodzakelijk maakt. 



Facturering van de hiervoor genoemde tarieven vindt als volgt plaats: 
 

a) voor gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Veenendaal: 

wordt € 310,00 in rekening gebracht zowel voor trouw – als voor rouw diensten. 

• Een bruidspaar: 

o Wordt een factuur gestuurd van € 305,00 door het kerkelijk bureau. Daarnaast 
wordt tijdens de huwelijksdienst een collecte gehouden voor de kerk. Een 
bruidspaar heeft de mogelijkheid desgewenst een extra collecte te houden voor 
een, charitatieve, bestemming. 

o Als een bruidspaar een niet aan onze kerk verbonden predikant heeft gevraagd 
om de dienst te leiden, dienen zij de eventuele kosten hiervan rechtstreeks met 
de predikant te verrekenen. 

o Ook indien gebruik gemaakt wordt van een niet-PGV gebouw wordt € 305,00 in 
rekening gebracht. De opbrengst van de huwelijksdienst collecte is, in principe, 
eveneens voor de PGV. 

• Voor rouwdiensten wordt de factuur gestuurd aan de betrokken 
uitvaartondernemer, ter doorbelasting aan de nabestaanden of uitvaartverzekering. 

 
 

b) voor niet leden van de Protestantse Gemeente Veenendaal: 

wordt € 430,00 of € 485,00 (buiten het stookseizoen of in het stookseizoen) in rekening 
gebracht zowel voor trouw – als voor rouw diensten. 

• Een bruidspaar: 

o Indien het bruidspaar onder verantwoording van hun eigen kerkenraad trouwt 
en daarbij gebruik maakt van één van de PGV gebouwen, geldt een bedrag van 
€ 360,00. 

o De opbrengst van de collecte tijdens de dienst wordt ter beschikking gesteld 
aan de gemeente van het bruidspaar. Afspraken over eventuele, charitatieve, 
bestemmingen van de collecte moeten ook met die gemeente gemaakt worden. 

o Indien een bruidspaar zowel gebruik maakt van de kerkzaal en de diensten van 
een van de predikanten wordt een totaal van € 485,00 in rekening gebracht. 

• Voor rouwdiensten worden deze kosten gefactureerd aan de betrokken 
uitvaartondernemer, ter doorbelasting aan de nabestaanden. 


