
Schuilkerk de Hoop

Item Specificaties / opmerkingen Prijs
Oppervlakte 140 m

2 

Max aantal diner (sit down) 80

Max aantal concert 110

Max aantal personen 175

Voorzieningen en toegang minder validen Ja

Ringleiding Ja

Aantal toiletten 2 dames, 2 heren, 2 urinoirs en 1 toilet minder validen

Nevenruimte Grote hal 32m2

Kleedruimte Ja, kantoor boven hal

Overige ruimten Balkon rondom 90m2

Podium 10 cm hoog, 3.30 meter diep/4.90 meter breed

Tuin of buitenruimte Ja Op aanvraag

WIFI Ja Incl huurprijs

Krachtstroom In keuken direct naast de zaal: 32A - vol belastbaar Op aanvraag

Verwarming Luchtbehandeling en radiatoren Incl huurprijs

Laden en lossen Zijkant via keuken of zijdeuren, gelijkvloers, wel drempels

Loper Rood, 11,90m lang x 98cm breed Op aanvraag

Stoelen 110 Panama stoel 500/00 (met armleggers). Afmetingen: breedte 48,5 x 

diepte 50 x hoogte 79 (zithoogte 46) cm. Zitting en rug kunststof, P1 

white. Uitvoering onderstel: glans chroom draadstaalframe met 

kunststof glijders. 

20 Panama stoel, zonder armleggers

25 klapstoelen,

2 knielbankjes rood velours

Incl huurprijs

Tafels 3 kleine ronde (80cm doorsnee) 

1 trouwtafel eikenhout (200 bij 90 cm)

4 witte vierkante tafels ook te gebruiken als statafel (b69 h. 78 tot 111 

cm)

2 ronde statafels

Incl huurprijs

Garderobe In de hal 3 rekkenmet voor 120 jassen Incl huurprijs

Katheder Hoge houten lessenaar Incl huurprijs

Sfeerlicht * Dimbare kroonluchters

* Rondom dimbare plafondspotjes

* Plafond aangelicht met dimbare uplighters

* Ornamenten, schilderijen, podium verlicht met spotjes

Incl huurprijs

Kaarsen Toegestaan, met lekbak Op aanvraag

Vleugel Kawai 220 cm Op aanvraag

Geluidsinstallatie * Inkel (Bose) Sound system: 2 versterkers Ma430 met DLC processor

* Luidsprekers: front 2x Bose 502 + 1x Bose sub 502B, rondom in zaal en 

op balkons 8x Bose 201

* CD-speler

* Mengpaneel: Inkel (Bose) mixer

* Aansluiten van een Ipad, Iphone, Ipod of laptop mogelijk

Incl huurprijs

Microfoons * zwanenhals tafel microfoon (1 x Isomax 4 condensator)

* hand-/statief snoermicrofoon (1 x Sennheiser MD431)

Incl huurprijs

Audio-/Visuele apparatuur Projectie-/beeldscherm, beamer, etcetera Op aanvraag

Faciliteiten Ruimte met aanrecht en gootsteen. Aansluiting voor oven/steamer 

aanwezig

Gasflessen en/of frituren niet toegestaan!

Warm water 10 liter boiler
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Schuilkerk de Hoop

Koelkast 1 Liebherr flessenkoelkast op wielen

Afwasmachine 1 Zanussi horecamachine

Koffie - / thee apparatuur 1 Bravilor horeca koffiezetapparaat + 1 waterkoker

Aparte stroom voorziening Krachtstroom 32A - vol belastbaar Op aanvraag

Extra faciliteiten Met huurmateriaal is uitbreiding mogelijk van meubilair, aankleding, 

geluid, licht, projectie en andere faciliteiten

Op aanvraag

K
e

u
ke

n


