
Tarieven geluidsopnames
De oase van stilte die de kerkzaal biedt heeft al vele prachtige 

cd-opnames voortgebracht. Musici roemen de geconcentreerde 

werksfeer en de prettige akoestiek. Bij geluidsopnames is de 

huur van de kerkzaal en opnameruimte € 600 per dagdeel 

en € 1000 voor een hele dag. 

Korting huur
Stichtingen en ideële organisaties kunnen korting aanvragen 

op de huur. In de maanden juli & augustus ontvangt u altijd 

25% korting op de huurprijs van de ruimtes. 

Neem voor meer informatie svp contact op met de afdeling 

verhuur. 

Reserveringen & aanvragen
Voor reserveringen of het aanvragen van een offerte kunt u 

contact opnemen met:

Helma Verkleij

Verhuur

020 6234588

verhuur@vdga.nl

  

Meer info zie:  www.doopsgezindamsterdam.nl

Contactgegevens

Doopsgezind Amsterdam 
Singel 452
1017 AW Amsterdam

tel. 020 6234588 
verhuur@vdga.nl 

www.doopsgezindamsterdam.nl

Op zoek naar een bijzondere 
locatie? Kom dan eens langs bij de 
Doopsgezinde Singelkerk, vlakbij 
het Koningsplein in Amsterdam. 

Overige huurkosten
Personeelskosten (€ 30,- per uur, excl. weekendtoeslag) 

worden op basis van nacalculatie berekend. 

Beamer en geluidsinstallatie zijn te huur in diverse 

ruimtes.  Voor koffi e, thee, en eenvoudige lunches kunt 

u ook bij ons terecht. In overleg kunt u ook uw eigen 

cateraar meebrengen. Voor een overzicht van de overige 

huurkosten kunt u onze website bezoeken. 

Meerpad 9 
1025 LA Amsterdam

Prijsoverzicht

Prijzen zijn per dagdeel en exclusief personeelskosten. 

Personeelskosten worden berekend op basis van 

nacalculatie. De ruimtes zijn afzonderlijk te huur. 

Kerkzaal    (max. 350 pers.)  € 880,--

Kerkenraadskamer   (max. 25 pers.)  € 175,--

Seminarie/bibliotheek (max. 25 pers.) € 175,--

Predikantenkamer  (max. 15 pers.) € 125,--

Souterrain  (max. 12 pers.)  € 75,--

Voorhuis   (max. 6 pers.) € 75,--

Meerpadkerk  (max. 50 pers.) € 150,-- 

Bolder   (max. 20 pers.) € 75,-- 

Boetje   (max. 20 pers.) € 75,--
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6. Meerpadkerk Amsterdam Noord
Net van de Nieuwendammerdijk af bevindt zich het 

kleinste kerkje van Amsterdam. Een uiterst charmante 

kerk die voor groepen tot 50 personen plaats biedt voor 

het geven van lezingen, cursussen en concerten. Een 

babyvleugel en orgel zijn aanwezig. 

7. Boetje Amsterdam Noord
Achter de Meerpadkerk ligt een multifunctionele ruimte 

(van overleg tot yoga en repetitie) geschikt voor 20 

personen. Een piano is aanwezig. 

8. Bolder Amsterdam Noord
Deze informele ruimte voor groepen tot 20 personen 

direct naast de Meerpadkerk is voor meerdere 

doeleinden geschikt, bijvoorbeeld voor gespreksgroepen, 

familiebijeenkomsten, etc. 

2. Kerkenraadskamer
Deze statige maar toch gemoedelijke kamer met 

uitzicht op het Singel biedt plaats aan maximaal 

25 personen, en is zeer geschikt voor het houden 

van bestuursvergaderingen, brainstormsessies, 

trainingen en workshops, werkgroepen, maar ook 

sfeervolle diners. 

4. Souterrain
Deze informele ruimte is geschikt 

voor kringgesprekken, vergaderingen, 

workshops etc. De ruimte biedt plaats aan 

maximaal 12 personen. 

1. Kerkzaal   (Max. 350 personen)

Deze ruime sfeervolle 17de eeuwse zaal met een maximum capaciteit van 350 personen is uitermate geschikt als 

concertzaal, vergader- en congresruimte, voor lezingen, boekpresentaties, modeshows, filmopnames, bruiloften 

en begrafenissen. Ook voor cd-opnames leent deze zaal zich heel goed. De zaal is vaste repetitieruimte voor 

zowel het U.v.A. J. Pzn. Sweelinck orkest als het Toonkunstkoor Amsterdam. 

3. Predikantenkamer
Deze eenvoudige doch doeltreffende 

kamer heeft een maximumcapaciteit 

van 15 personen en is geschikt voor 

vergaderingen, workshops etc. 

5. Voorhuis
Voor intieme bijeenkomsten in kleine 

groepen (2-6 personen) is deze ruimte zeer 

geschikt. Je bevindt je te midden van de 

naslagwerken van de kerkhistorie en je hebt 

uitzicht op een mooie patio waar de zon 

uitbundig kan schijnen.  


