
R.K. Jeugdraad - Huurtarieven 'Mettenburcht' 

 

 Huurtarieven vastgesteld door de RK Jeugdraad, ingangsdatum: 1-1-2023. 
 

Categorie A: jeugdverenigingen, vrijwillige jeugdactiviteiten 
Categorie A is de hoofddoelgroep aangezien het verhuur t.b.v. jeugdactiviteiten betreft.  

 

Reguliere verhuur 
Weekdagen, weekenden / feestdagen Tarief per uur 
Prijs per uur; overdag en `s avonds (beide zalen beschikbaar) 

Incidentele verhuur 

€ 6,00 

Weekdagen Tarief per uur 
Prijs per uur; overdag en `s avonds (huur enkele zaal*) 

Weekenden / feestdagen 
Vaste prijs per dagdeel / hele dag (huur enkele zaal*) 
Losse uren**: € 15,- per uur. 

€ 6,00 

Dagdeel / blok Tarief per dagdeel 
Ochtend (10.00 uur - 14.00 uur) € 40,00 

Middag (14.00 uur - 18.00 uur) € 40,00 

Avond (18.00 uur - 00.00 uur) 

Hele dag 

€ 75,00 

Ochtend, middag, avond € 100,00 
* Bij huur van 2 zalen komt er 50% van de totale huurprijs bij.  
** Uren buiten exclusief beschikbare dagdelen/resterende uren in een gedeeltelijk bezet dagdeel.  

Voorbeelden van huurders die in categorie A vallen zijn: Scouting, Stichting DAN  

 

  



R.K. Jeugdraad - Huurtarieven 'Mettenburcht' 

 

 Huurtarieven vastgesteld door de RK Jeugdraad, ingangsdatum: 1-1-2023. 
 

Categorie B: verenigingen, scholen 
Categorie B behoort tot de doelgroep, maar is niet de hoofddoelgroep.  

 

Reguliere verhuur 
Weekdagen, weekenden / feestdagen Tarief per uur 
Prijs per uur; overdag en `s avonds (huur enkele zaal*) 

Incidentele huur 

€ 11,00 

Weekdagen Tarief per uur 
Prijs per uur; overdag en `s avonds (huur enkele zaal*) 

Weekenden / feestdagen 

Vaste prijs per dagdeel / hele dag (huur enkele zaal*) 
Losse uren**: € 22,50 per uur. 

€ 12,50 

Dagdeel / blok Tarief per dagdeel 
Ochtend (10.00 uur - 14.00 uur) € 75,00 

Middag (14.00 uur - 18.00 uur ) € 75,00 

Avond (18.00 uur - 00.00 uur) 

Hele dag 

€ 120,00 

Ochtend, middag, avond € 225,00 
* Bij huur van 2 zalen komt er 50% van de totale huurprijs bij.  
** Uren buiten exclusief beschikbare dagdelen/resterende uren in een gedeeltelijk bezet dagdeel.  

Voorbeelden van huurders die in categorie B vallen zijn: kaartclub, KBO, kerk, scholen 

  



R.K. Jeugdraad - Huurtarieven 'Mettenburcht' 

 

 Huurtarieven vastgesteld door de RK Jeugdraad, ingangsdatum: 1-1-2023. 
 

Categorie C: verjaardagen, bijeenkomsten 
Categorie C bestaat uit particuliere verhuur voor verjaardagen en bijeenkomsten. De 

jeugdraad erkent bij deze categorie alleen incidentele (losse) verhuur. 

 

Incidentele verhuur 
Weekdagen Tarief per uur 
Vaste prijs per uur; overdag en `s avonds (huur enkele zaal*) 

Weekenden / feestdagen 
Vaste prijs per dagdeel / hele dag (huur enkele zaal*)  
Losse uren**: € 25,00,- per uur.  

€ 25,00 

Dagdeel / blok Tarief per dagdeel 
Ochtend (10.00 uur - 14.00 uur) € 100,00 

Middag (14.00 uur - 18.00 uur) € 100,00 

Avond (18.00 uur - 00.00 uur) 

Hele dag 

€ 170,00 

Ochtend / middag / avond € 350,00 
* Bij huur van 2 zalen komt er 50% van de totale huurprijs bij.  
** Uren buiten exclusief beschikbare dagdelen/resterende uren in een gedeeltelijk bezet dagdeel.  


