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GROTE KERK NAARDEN & BIJ ANDREAS



Het gebouw 
omarmt je



Het gebouw omarmt je

Middenin de Vesting staat Grote Kerk Naarden: al eeuwenlang een baken van Holland. Voor schippers op de 

Zuiderzee, voor de Spaanse troepen en de Geuzen, voor bezoekers en bewoners in meer dan 500 jaar 

geschiedenis. 

Of je nu alleen of met veel bent, het gebouw omarmt je. Met haar zachte licht en wereldberoemde tongewelf 

boven je hoofd. Grote Kerk Naarden is een podium voor kwaliteit en een plek voor iedereen om te luisteren, 

beleven, delen en beschouwen. 



Onvergetelijk



Onvergetelijk

In dit bijzondere rijksmonument maak je 

onvergetelijke herinneringen. Het gebouw 

leent zich voor veelzijdige evenementen. 

Van private dining tot sponsor-evenement, 

van presentatie tot besloten concert. 

Met onze jarenlange ervaring in 

eventmanagement en productie verzorgen 

wij elk evenement tot in de puntjes.
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Magistrale 
ervaring



Magistrale ervaring

• Wij hosten besloten evenementen, van champagnediner tot prijsuitreiking, van jaarvergadering tot executive 
lunch. 

• Een lege vloer om te netwerken, een plenaire opstelling in het koor, of de gehele ruimte met sfeervol 
gedekte tafels voor een diner met 600 mensen. Het kan allemaal.

• Naast ons eigen gebouw, verhuren wij het monumentale kerkje BIJ ANDREAS. Een prachtige ruimte gelegen 
in de straat achter Grote Kerk Naarden, die zich goed leent voor kleinere bijeenkomsten en break out-
sessies.

• We helpen graag met de invulling van uw evenement, van cateringsuggesties tot live muziek.  



BIJ ANDREAS



GROTE KERK NAARDEN

• Kerkzaal met koor 

• Capaciteit tot 1000 personen

• Consistorie voor backstage

• Professioneel licht en geluid

• Professioneel podium

• Vleugel

• Keuken (voorbereiding catering)

• Rolstoeltoegankelijk

BIJ ANDREAS

• Kerkzaal en hal

• Capaciteit tot 70 personen

• Balkon op eerste verdieping 

• Appartement voor backstage

• Professioneel licht en geluid

• 2 vleugels en 1 harmonium

• Verduistering mogelijk

• Rolstoeltoegankelijk

Facts & figures



Beleven 



Tarieven 

SOORT EVENT GROTE KERK NAARDEN SPECIFICATIES

Zakelijk tot 100 personen € 2.500,- excl. BTW Basishuur voor 8 uur tussen 8.00 –

23.00 uur inclusief op- en afbouw, 

suppoosten, geluidsinstallatie, stoelen. 

Zakelijk vanaf 100 personen € 5.000,- excl. BTW Basishuur van 8.00 – 23.00 uur 

inclusief op- en afbouw, suppoosten, 

geluidsinstallatie, stoelen. 

Extra op- of afbouwdag € 3.000,- excl. BTW Basishuur van 8.00 – 23.00 uur

SOORT EVENT BIJ ANDREAS SPECIFICATIES

Zakelijk tot 70 personen dagdeel € 500,- excl. BTW

(Huur appartement + € 100,- excl. 

BTW)

Basishuur voor 6 uur tussen 8.00 –

23.00 uur inclusief op- en afbouw, 

geluidsinstallatie, stoelen. 

Zakelijk tot 70 personen dag € 1.000,- excl. BTW

(Huur appartement + € 200,- excl. 

BTW)

Basishuur van 8.00 – 23.00 uur 

inclusief op- en afbouw, 

geluidsinstallatie, stoelen. 



BIJ ANDREAS



Delen



Plattegrond

Grote Kerk Naarden

1000 personen zittend



Plattegrond

BIJ ANDREAS

70 personen zittend



Contact

Stichting Grote Kerk Naarden
Angeline Sandmann
Relatiemanager

Angeline.sandmann@grotekerknaarden.nl

06 83 97 54 03
035 694 98 73

mailto:Angeline.sandmann@grotekerknaarden.nl

