
Kerk- en 
Zalenverhuur

Vrijburg is in 1933 gebouwd naar een ontwerp van de stedenbouwkundige J. Roodenburgh in de stijl van de 
Amsterdamse School. Het gebouw ligt vlakbij de RAI, de Vrije Universiteit en begraafplaats Zorgvlied en is van-
af de ringweg gemakkelijk te bereiken. Er is ruime parkeergelegenheid in de buurt.  De kerkzaal is zeer geschikt 
voor symposia, concerten en bijvoorbeeld een huwelijk. Men kan er streaming opnamen maken en uitzenden. 
Een orgel en een verrijdbare vleugel staan op het podium ter beschikking. In januari 2014 vond er een saxofoon-
concert plaats van het Grachtenfestival met speciale lichteffecten van de Theatermachine.

De kleinere zalen worden gebruikt voor tal van activiteiten zoals feesten, koorrepetities, leeskringen en verga-
deringen van verenigingen van eigenaren. In de Van Hillekamer kan men parallelle beelden ontvangen van live 
opnamen in de kerkzaal.

Vrijburg is goed te bereiken met het openbaar vervoer: vanaf het Centraal Station met tram 5 of 24 (Halte 
Beethovenstraat), vanaf station Zuid met tram 5, vanaf de NS-stations Amstel en Zuid, met bus 65. Er zijn ook 
voldoende parkeermogelijkheden in de omgeving (gratis op zondag). Het gebouw is rolstoeltoegankelijk.

Telefonisch zijn wij het beste bereikbaar van dinsdag t/m donderdag van 09.00 – 14.00 uur via 020-671 42 77.

Vrijzinnig Centrum Vrijburg • Herman Gorterstraat 31 • 1077 WE Amsterdam • Ingang kerkzaal: Diepenbrockstraat 46 • 
1077 WB Amsterdam • kostervrijburg@gmail.com • (prijswijzigingen voorbehouden)

 Beeldopname (evt. uitzending via internet) v.a. € 40,00 per uur
 Geluidsapparatuur incl. bediening  v.a.  € 40,00 per uur
 Extra koster € 15,00 per uur
 In- en uitruimen stoelen kerkzaal € 50,00  
 Gebruik beamer en scherm (excl. laptop) € 40,00
 Vleugel kerkzaal (incl. stemmen) € 125,00
 Gebruik geluidsapparatuur Moddermanzaal €   25,00
 Gebruik keuken incl. serviesgoed, glaswerk en

 apparatuur w.o. professionele afwasmachine € 100,00
 Borg gebruik keuken € 100,00
 Broodjes per stuk v.a. € 2,25
 Soep per kom v.a. € 2,25
 Fruit per stuk € 0,75
 Koffie/thee per kopje € 1,00
 Per kan (1L.) € 6,00
 Diverse dranken v.a. € 1,00
 Hartige hapjes in overleg

Onze huiscateraar verzorgt graag uw 
vergaderarrangement, lunch, brunch, 

high tea, diner, buffet, borrel etc. 
  Reeds vanaf € 8,50 p.p.



Mackenziekamer
Personen: tot 20
Richtprijs: € 70,-

Werkruimte: 7,60 x 4,90 meter

Moddermanzaal
Personen: tot 60
Richtprijs: € 140,-
Werkruimte: 12,30 x 7,85 meter

De Niekamer
Personen: tot 8
Richtprijs: € 25,-
Werkruimte: 3,55 x 
3,35 meter

In de Van Hillekamer zijn 
opnamen in de kerkzaal simul-

taan te volgen van beeldscherm. 
Ook afzonderlijke videobeelden 

zijn afspeelbaar. 

Van Hillekamer
Personen: tot 20
Richtprijs: € 70,-

Werkruimte: 7,60 x 4,90 meter 

Kerkzaal
Personen: tot 400
Richtprijs: € 300,-
Werkruimte zaal tussen de pilaren: 15,65 x 14,85 meter 
Werkruimte podium: 9,45 x 4,50 meter
Werkhoogte: 5,50 meter

Kamers & Zalen
Voor elke zaal geldt het volgende:
• Ieder extra uur +25% tot een maximum 
 van 75% per dagdeel 
• Weekendtoeslag (vr.avond/za/zo) +25% 
• Leden en vrienden -25%
•  Eén dagdeel is 4 uur
• Prijzen inclusief een koster


