
Mogelijkheden zaalverhuur en zaalindeling De Rank in Coronatijd (extern) 
 

 

Zaal 1  

Vaste opstelling in Carrévorm voor maximaal 10 personen aan 10 tafels 

Zaal 2/3  

Flexibel in te delen  

1. Opstelling in Carrévorm maximaal 22 personen aan 22 tafels 

2. Opstelling in U-vorm voor maximaal 19 personen aan 18 tafels +tafel inleider 

3. Opstelling in Cabaretvorm (rijen stoelen met tafels er tussen) voor  maximaal 30 personen 

4. Opstelling in Theatervorm 7 rijen van 5 stoelen voor maximaal 35 personen (kan ook 7 rijen 

van 4 stoelen voor maximaal 28 personen 

Zaal kan ook gesplitst worden in zaal 2 en zaal 3. Dan zijn alleen opstellingen in Carré- en U-vorm 

mogelijk.  

Zaal 2: 

1. Opstelling in Carrévorm maximaal 12 personen aan 12 tafels 

2. Opstelling in U-vorm voor maximaal 10 personen aan 10 tafels + tafel inleider 

Zaal 3: 

1. Opstelling in Carrévorm maximaal 10 personen aan 10 tafels 

2. Opstelling in U-vorm voor maximaal 8 personen aan 8 tafels + tafel inleider 

Zaal 5 (voorlopig niet beschikbaar ivm opslag stoelen) 

Is momenteel niet beschikbaar, anders vaste opstelling in Carrévorm voor maximaal 8 personen aan 

8 tafels. 

Zaal 6  

Flexibel in te delen  

1. Opstelling in Carrévorm maximaal 14 personen aan 14 tafels 

2. Opstelling in U-vorm voor maximaal 12 personen aan 12 tafels 

3. “Condoleanceopstelling” (5x2 tafels aan elkaar met 4 stoelen) voor maximaal 20 personen 

4. Opstelling in Cabaretvorm (rijen stoelen met tafels er tussen) voor maximaal 24  personen 

5. Opstelling in Theatervorm 5 rijen van 5 stoelen voor maximaal 25 personen 



Ontmoetingsruimte  

Flexibel in te delen in diverse opstellingen voor maximaal  50 personen 

Basis is ongeveer 25 tafels met in de meeste gevallen 2 stoelen/zitplaatsen  en enkele opstellingen 

met 4 stoelen voor mensen uit 1 huishouden.  

Grote zaal  

Flexibel in te delen in diverse opstellingen voor maximaal  50 personen 

1. Opstelling in Carrévorm maximaal 30 personen aan 30 tafels 

2. Opstelling in U-vorm voor maximaal 23 personen aan 22 tafels + inleider 

3. “Condoleanceopstelling” (12 x 2 tafels aan elkaar met 4 stoelen) voor maximaal 48 personen 

4. Opstelling in Cabaretvorm (rijen stoelen met tafels er tussen) voor maximaal 50 personen 

5. Opstelling in Theatervorm maximaal 50 personen 

Kerkzaal 

-Maximaal 100 personen bij religieuze bijeenkomsten (exclusief “personeel”) 

-Maximaal 50 personen bij niet-religieuze bijeenkomsten (exclusief “personeel”) 

>LET OP: een koor is geen personeel!) 

 

 

 

Meer info op: https://www.pgderank.nl/over-ons/zaalhuur 
 

 

 

https://www.pgderank.nl/over-ons/zaalhuur


 

Prijslijst zaalhuur De Rank per dagdeel  
  vastgesteld 11 mei 2020 
  

    

  

seizoen       
2020-
2021 

  Incidenteel verhuur   
  Zaal 1  €   60,00  

  Zaal 2-3  €   75,00  

  Zaal 4  €   50,00  

  Zaal 5  €   40,00  

  Zaal 6  €   60,00  

  Mortuarium (= per dag)  €   75,00  

  Kerkzaal uitvoeringen/concerten  € 400,00  

  Kerkzaal generale repetitie met verwarming  € 400,00  

  Kerkzaal generale repetitie zonder verwarming  € 200,00  

  Ontmoetingsruimte (niet bij uitvoeringen kerkzaal met pauzedrank)  € 125,00  

  Grote Zaal  € 150,00  

  Kantoor 1  €   25,00  

    
   Piano  €   40,00  

  Vleugel (incl. stemmen vooraf)  € 300,00  

  Vleugel (excl. stemmen vooraf)  € 250,00  

  Audio (kerkzaal)  €   80,00  

  Audio (grote Zaal)  €   40,00  

  Beamer (kerkzaal)  €   50,00  

  Beamer (Rank)  €   30,00  

  Flip-over  €     7,50  

  Projectiescherm  €     7,50  

   


