Waalse Kerk Breda
Catharinastraat 83
4811 XG Breda
waalsekerkbreda@gmail.com
www.waalsekerkbreda.nl

Informatie over
huurvoorwaarden en prijzen

A. Culturele en maatschappelijke doelstellingen:

•
•
•
•
•

Instrumentale en vocale concerten, exposities door individuele kunstenaars;
Activiteiten, waarbij culturele onderdelen een belangrijk bestanddeel dienen te zijn;
Openbare erediensten en bezinningsbijeenkomsten van levensbeschouwelijke aard;
Diploma-uitreikingen door onderwijsinstituten;
Rondleidingen door onder andere de Vrije Gidsen Breda, VVV, Breda Promotions en Gilde
de Baronie.

B. Zakelijke doelstellingen
• Het houden van vergaderingen, diapresentaties, seminars, symposia, kleine congressen,
themadagen;
• Overige bijeenkomsten, zo mogelijk in samenhang met een culturele activiteit.
C. Burgerlijke huwelijken en partnerschapsregistraties (via Gemeente Breda).




De huurprijs voor de onder A en B genoemde activiteiten bedraagt:
Per dagdeel:

€ 150,00 Een dagdeel bestaat uit 4 uren
(wordt minimaal in rekening gebracht)

Tarief I € 400,00 (ochtend + middag + avond)
Tarief II € 275,00 (ochtend + middag of middag + avond)
Voor ieder uur meer dan een dagdeeltarief of dagtarief II
wordt € 40,00 extra in rekening gebracht.
Voorbeeld berekening huur:
Indien de kerk gehuurd wordt van 11.00 uur tot 16.00 uur wordt één dagdeel (van 11.00 uur
tot 15.00 uur) en één uur (van 15.00 uur tot 16.00 uur) in rekening gebracht, dus totaal
€ 150,00 + € 40,00 = € 190,00.
Ook de uren die nodig zijn voor voorbereidende werkzaamheden (versiering, afgifte van
goederen e.d.) worden in rekening gebracht, tenzij daar met de gastheer andere afspraken
over gemaakt zijn.
De huurprijs voor de onder C genoemde activiteiten bedraagt:

• maandag t/m donderdag :
• vrijdag :
• zaterdag en zondag
:

€ 215,00
€ 240,00
€ 265,00

Hierbij kan de kerk 2 uur gebruikt worden. Indien de gebruiksduur langer dan 2 uur bedraagt,
wordt voor elke uur meer of een deel daarvan € 40,00 in rekening gebracht.

 
Voor alle huurperioden zullen servicekosten per uur in rekening worden gebracht.

Overige condities en mededelingen:

• Overige huurprijzen:
> Vleugel:
€ 75,00
Een eventuele stembeurt op verzoek van de huurder is op kosten van de huurder.
> Orgel:
€ 80,00
In overleg met de Waalse Gemeente en verzoek van de huurder is op kosten van
de huurder.
> Consistoriekamer:
€ 30,00 - wanneer de kerk niet gebruikt wordt
> Repetities:
€ 60,00 - door koren en solisten incl. gebruik vleugel.
•

Schoonmaakkosten:
€ 50,00
Kunnen na overleg met de huurder in rekening worden gebracht.

• Opties:
Opties dienen schriftelijk te worden aangevraagd en bevestigd. Indien anderen op de
optiedatum de kerk willen huren, wordt aan degene aan wie de optie is verstrekt 48 uur de tijd
geboden de optie om te zetten in een definitieve huurovereenkomst of de optie te laten
vervallen; indien de optie 4 weken vóór de activiteit niet is opgezegd, wordt deze automatisch
omgezet in een definitieve huurovereenkomst.
• Zitplaatsen:
In de kerk zijn 175 zitplaatsen te realiseren met eigen
stoelen en banken.
• Consumpties:
Consumpties als koffie, thee en frisdrank zijn tegen
betaling verkrijgbaar. Het is in principe niet toegestaan
eigen drank mee te nemen.
Voor hapjes e.d. kan in overleg gezorgd worden door
onze gastheer. Ook voor partyservice kan in overleg
gezorgd worden. Bij inschakeling van een
cateringbedrijf dient 10% van de kosten van de catering
aan de Stichting Waalse Kerk te worden betaald.
• Orgelconcerten:
Orgelconcerten eisen vooraf overleg met onze gastheer.
• Tentoonstellingen:
Bij tentoonstellingen en andere activiteiten zorgt de huurder voor toezicht en hulp bij het
inrichten en opruimen.
Bij verkooptentoonstellingen wordt 10% van de opbrengst afgestaan aan de Stichting Waalse
Kerk Breda als bijdrage tot instandhouding en restauratie van het rijksmonument.
• Entreegelden:
Heffing van entreegelden is toegestaan onder volledige verantwoordelijkheid van de huurder.
• Persberichten en programma’s:
Persberichten, programma’s e.d. dienen door de huurder tijdig te worden verzorgd.
Persberichten van openbare activiteiten zullen op de agendapagina van de Website van de
Waalse Kerk vermeld worden, alsmede op de posterplaatsen in de kerk.

• Overige bepalingen:
> Het is verboden spijkers, punaises, plakband, tape e.d. aan te brengen op meubulair,
muren en deuren;
> Housemuziek en disco e.d., alsmede dansen in de kerk is ten strengste verboden;
> Gebruik van geluidsversterking is niet toegestaan;
> De kerk dient na gebruik schoon en opgeruimd
te worden achtergelaten;
Alle door de huurder meegenomen materialen
dienen direct na de huurperiode te worden
verwijderd;
> Tijden van inrichten, opruimen, openen en
sluiten van de kerk worden geregeld volgens
afspraak;
> (Huis-)dieren worden niet toegelaten;
> Ballonnen met helium gevuld zijn niet
toegestaan;
> Al het overige gaat in overleg met de beheerder;
> Het buiten strooien van bloemblaadjes, rijst, confetti e.d is niet toegestaan.
Mededelingen betreffende “Cultuur tijdens het Middaguur”
• Van februari t/m november (met uitzondering van de maanden juli en augustus) vindt op
iedere vrijdag van 12.00 uur tot 14.00 uur een lunchconcert in de kerk plaats.
De entree is gratis en voor iedereen toegankelijk.
• Exposities, aansluitend aan “Cultuur tijdens het Middaguur”, kunnen, indien gewenst en
onder voorbehoud, op aansluitende dagen worden voortgezet. De huur bedraagt dan
€ 50,00 per dagdeel.
• Tentoonstellingen kunnen worden ingericht op donderdag van 13.00 uur tot 17.00 uur,
doch in overleg met en onder voorwaarden van onze gastheer.
Aanwezige materialen:
Schragen, planken, banken, ophangmateriaal voor schilderijen, 3 schildersezels,
geluidsapparatuur e.d.. Dit alles is in de huurprijs inbegrepen.
Beschadigingen, breuk e.d. worden in rekening gebracht.
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Overige prijzen
Sta-tafel / Party-tafel........................................................................................... €
Sta-tafel / Party-tafel - blauw, wit of bordeauxrood afgerokt met lichtje ............. €

7,50
15,00

Rode loper van 10 meter .................................................................................. €
Rode loper van 5 meter .................................................................................. €

85,00
45,00

Beamer .............................................................................................................. €
Scherm ............................................................................................................. €

20,00
7,50

Koffie, koffie crème, espresso / thee (diverse smaken) ..................................... €
Cappuccino, koffie verkeerd ............................................................................. €

1,60
1,80

Coca-cola (light), sinas, 7-up, cassis, ijsthee, ijsthee-groen, bitter lemon
spa rood/blauw, tonic, ....................................................................................... €
Jus d’orange, appelsap, cacaofantasie .............................................................. €

2,10
2,10

Wijn (rood, wit-droog, wit-zoet, rosé) .................................................................
Port (rood) ........................................................................................................
Bier ...................................................................................................................
Wendelinus Blond ............................................................................................
Demi-sec voor “champagnetoost” per fles .........................................................

€
€
€
€
€

2,50
2,70
2,50
4,00
18,00

Kurkengeld per fles bij gebruik van eigen wijn .................................................. €

7,00

Diverse koeken ................................................................................................. €
Diverse soepen ................................................................................................. €

0,85
1,60

Dienstverlening per persoon per uur ................................................................. €
Let op: buiten de huurtijd wordt ook voorbereidings– en opruimtijd berekend.

7,50

Geschiedenis
In 1429 beginnen de voorbereidingen voor de bouw van een Capucijnerklooster met daarnaast
een kapel, in opdracht van Johanna van Polanen, de vrouw van Engelbrecht I van Nassau.
Deze kapel, gelegen in de Caeterstraete, de latere Catharinastraat, werd toegewijd aan de
heilige Wendelinus van Trier, een heilige tegen besmettelijke ziekten en in 1440 in gebruik
genomen. In 1535 wordt het oude Begijnhof overgebracht naar de plaats van het voormalige
klooster van de Graeuwe zusters bij het Valkenberg en de St. Wendelinuskapel, eigendom van
de Nassau’s.
In 1590 verovert Prins Maurits Breda d.m.v. een turfschip. Breda kwam daarmee in Staatse
handen en de begijnen moesten dientengevolge hun kerk afstaan. Maurits was de begijnen
redelijk goed gezind, maar ingevolge een synodaal besluit van Dordrecht in 1578 hadden de
Franssprekenden recht op een eigen kerk. Een belangrijke dwingende rol speelde de militaire
gouverneur, Charles de Héraugière, die als Waal en Hervormde, de kerk opeiste. Het altaar en
de heiligenbeelden werden verwijderd. Vijfendertig jaar bleef de St. Wendelinuskapel Waalse
kerk, totdat Breda in 1625 na een uitputtend beleg voor Spinola capituleerde en de Spanjaarden
er weer aan de macht kwamen. De kapel ging opnieuw deel uitmaken van het Begijnhof.
In 1637 veroverde Frederik Hendrik Breda. De kerk bleef tot 1648
(Vrede van Munster) in bezit van de begijnen. Vanaf dat jaar
moesten de begijnen hun kerkgebouw definitief afstaan aan de
Waalse gemeente. De kerk kreeg een eigen ingang in een van de
woninkjes in de Katerstraat en werd de oorspronkelijke toegang,
inclusief de laatgotische poort met de beeltenis van de Heilige
Catharina, dichtgemetseld. Deze poort is nu, na geconserveerd te
zijn, tegen een zijwand in de kerk achter glas te zien.
Tot 1830 bleven de begijnen hier hun doden en pastoors begraven,
daarna werd dit per wet verboden. Enkele grafstenen herinneren hier
nog aan. De preekstoel stamt uit de 17e eeuw evenals de
credoborden. Naast de preekstoel staat een luidklok, gegoten in
1724. Voor het luiden is er een nieuwe klok gegoten, waarop als
bijgevoegde tekst staat de spreuk voor de Waalse kerk ”J'affirme la vie”. Aan de kansel hangt
het Hugenotenkruis, afgeleid van het Malthezerkruis (afkomstig van de Tempeliers). Een
beroemd Königsorgel, gebouwd door de beroemde orgelbouwers Caspar en Ludwig König in
1761-1763 is ter begeleiding van de diensten aanwezig. In de Consistoriekamer hangt nog een
Hugenotenspiegel waarin de bijbel verborgen werd.
In 1975 was de kerk aan een grondige restauratie toe, die werd aangepakt onder de titel: Het
Vergeet-mij-nietje van Breda. Deze restauratie was in 1983 klaar.
De gehele geschiedenis van de Waalse Kerk is in een mooi boekwerk gevat en
verkrijgbaar in deze kerk voor de prijs van € 10,00.
Er zijn ook 5 schitterende ansichtkaarten verkrijgbaar in de kerk voor € 0,50 per stuk.

Zie ook: www.waalsekerkbreda.nl

