
Prijslijst

Gebruik van diverse ruimten van de StadsOase Spinozahof
Stichting StadsOase Spinozahof is een sociaal initiatief gericht op duurzaamheid. Zij voert het 
beheer over de StadsOase Spinozahof en stelt in overleg haar ruimtes beschikbaar voor allerlei 
gelegenheden indien deze in de brede zin van het woord ingezet worden ten behoeve van het 
bevorderen van duurzaam en sociaal inclusief gedrag (dus bijvoorbeeld ook ter voorkoming van 
vereenzaming). Wilt u binnen deze kaders een vergadering beleggen, een workshop of 
bijeenkomst (laten) organiseren? U kunt bij ons terecht.

Let op, de StadsOase Spinozahof is een buitenlocatie! Het is raadzaam om hier rekening mee te 
houden. Denk aan een extra vest en warme schoenen. 

De StadsOase Spinozahof beschikt over verschillende ruimtes:
De ruimten worden per dagdeel beschikbaar gesteld:

Tijden: 
Ochtend* 9:00 - 12:00  Middag*13:00 - 16:00    Avond*17:00 - 20:00

In geval van een bijeenkomst krijgt u buiten de afgesproken periode een uur van tevoren de tijd 
om voor te bereiden en een uur na afloop om op te ruimen. Zie verder de gebruiksvoorwaarden. 
U wordt altijd ontvangen door een van onze medewerkers om u wegwijs te maken. Na afloop zal 
er ook iemand van de organisatie komen om te controleren en af te sluiten. 

We maken bij de tarieven gebruik van tarief groep A, B en C. U bepaalt zelf tot welke categorie 
u, of uw organisatie behoort. We vertrouwen hierbij op draagkracht en de waardering voor onze 
StadsOase. 
A) particulier / duurzame startup  
B) midden & kleinbedrijf / stichtingen / non-profit 
C) commercieel / overheid 

ProefLab / keuken
tarief A, € 25,00
tarief B, € 50,00
tarief C, € 75,00
Het ProefLab is een keuken en ook een ruimte geschikt voor een besloten bespreking, knusse 
bijeenkomst of workshop. Deze ruimte is geschikt voor kleine groepen tot 5 personen.

Orangerie*
tarief A,  €125,00 
tarief B,  €175,00
tarief C,  €220,00



De Orangerie is een sfeervolle ruimte, geschikt voor grotere activiteiten, zoals vergaderingen en 
workshops. In deze ruimte is plaats voor 20 personen (werkplek) 30 tot max 35 personen 
theateropstelling. Het betreft hier een volledig transparante ruimte waar veel daglicht 
binnenkomt. De Orangerie is rolstoel toegankelijk. 
* Gebruik van de Orangerie is incl. koffie en thee maar exclusief het gebruik van de keuken! (u 
kunt hier dan hooguit koffie en thee zetten).

Prieel, met picknickbank, en tuin
tarief A, €125,00 (in combinatie met de Orangerie vervallen de kosten voor de keuken)
tarief B, €175,00 (in combinatie met de Orangerie 50% korting op de keuken)
tarief C, €200,00 (in combinatie met de Oranjerie  50% korting op de keuken)

In combinatie met het Proeflab en de Orangerie is de tuin in te zetten voor het organiseren van 
kleinere of grotere bijeenkomsten. Denk hierbij aan lunches, workshops, een trouwerij of rouw 
bijeenkomst. De tuin zelf blijft echter ook altijd beschikbaar voor de vrienden van de Spinozahof. 
De tuin beschikt over meerdere zitjes, eventueel met parasol en een grote picknicktafel (22 
personen). Desgewenst kunnen er extra parasols worden opgezet voor het creëren van 
schaduw.

Buurtschuur € 25,00 per dagdeel
Dit is een zeecontainer vol met materialen en gereedschappen. Er bevindt zich een werkbank 
met bankschroef waardoor het gemakkelijk is te werken aan werkstukken of opdrachten. Tevens 
bestaat de mogelijkheid in de buitenruimte te werken/ schilderen/ afmonteren. Via het platform 
Peerby is te zien welke gereedschappen er nog meer aanwezig zijn. Uiteraard kunt u ook uw 
eigen gereedschappen meenemen. 

Procedure:
1) Wilt u een van de ruimtes gebruiken? Laat ons het volgende weten: 
• Op welke datum en dagdeel u welke ruimte wilt gebruiken. 
• Met welk doel u gebruik wil maken van de ruimte (bijvoorbeeld vergadering of workshop). 
• Hoeveel personen u verwacht. 
• Of u gebruik wilt maken van bepaalde faciliteiten. 
• Of u gebruik wilt maken van catering (zoals koffie/thee of een lunch). 
• Uw telefoonnummer/ gegevens van uw organisatie. 
• In welke tariefgroep u valt. 

2) U ontvangt van ons een vrijblijvende offerte. Gaat u hiermee akkoord ontvangt u een 
bevestiging en is daarmee uw reservering definitief. 

3) Wanneer u de offerte aanvaart gaat u automatisch akkoord met onze algemene 
leveringsvoorwaarden en gebruikersvoorwaarden.



Gebruiksvoorwaarden:

De offerte dient maximaal een week na ontvangst bevestigd te worden, tenzij anders vermeld.
Eventuele wijzigingen kunt u bespreekbaar maken tot een week voordat de activiteit plaatsvindt. 
In overleg met de coördinator of programmamanager zal gekeken worden of er aan de 
veranderde wensen voldaan kan worden en of dit gevolgen heeft voor de uitgebrachte offerte.  
Indien u de offerte definitief heeft bevestigd en u zonder geldige reden of afmelding niet 
verschijnt op de dag van de activiteit zijn wij genoodzaakt om de totale kosten in rekening te 
brengen. Met totale kosten wordt bedoeld de huur en de al bestelde faciliteiten.
In geval van een goede reden voor afmelding en wel minimaal een week van tevoren gelden 
annuleringskosten van 50% van de offerte.
U ontvangt achteraf een factuur van ons.
Stichting StadsOase Spinozahof is niet verantwoordelijk voor diefstal en verlies.
De StadsOase Spinozahof heeft een sociale functie voor de buurt. Daardoor worden grenzen 
gesteld aan het karakter van de bijeenkomst: Bijeenkomsten staan altijd in het licht van 
Duurzaamheid bevorderend gedrag.

1. Er worden geen drugs gebruikt, het hele terrein is rookvrij.
2. Qua alcohol wordt er in overleg alleen wijn en bier geschonken/geen sterke alcoholische 
dranken. 
3. Er wordt geen voedsel, drank of goederen verkocht tenzij vooraf anders overeengekomen.
4. Er mag, geen muziek worden gemaakt of gebruikt tenzij dit uitdrukkelijk en alléén in overleg 
met de organisatie StadsOase Spinozahof overeengekomen is.
5. De StadsOase is nadrukkelijk een groen rustpunt in de wijk. Kortom het is geen speeltuin; 
rennen, tikkertje en verstoppertje-spelen, kan eventueel schuin aan de overkant op het 
Oranjeplein. Houd rekening met de dieren en andere gebruikers van en in de tuin. Met name 
hoog geluid (gillende kinderstemmen) knalt tegen de gevels en kan leiden tot ergernis. Probeer 
dit te voorkomen. 
6. Eventuele versiering heeft een duurzaam karakter, ben creatief en vermijd het veroorzaken 
van afval. 

Het is niet toegestaan om veranderingen aan muren of andere zaken aan te brengen. Mocht u 
dingen willen ophangen zijn hiervoor eventueel magneten beschikbaar.
De tafels en stoelen e.a. dienen na afloop weer op hun plaats teruggezet te worden. De 
picknicktafel onder de overkapping kan niet verplaatst worden. Andere wijzigingen in opstelling 
zijn mogelijk in overleg.
De ruimten dienen schoon en weer in de originele staat opgeleverd te worden. 
Het is toegestaan om eigen consumpties mee te nemen. Drank mag worden afgegeven en, zo 
ver de ruimte het toelaat, in de koeling worden gezet. Voor het bereiden van maaltijden dient u 
de keuken ook te huren.



Gebruik van magnetron en andere opwarm faciliteiten zijn inclusief, gebruik van de pizzaoven is 
slechts bij hoge uitzondering en alleen door ervaren stokers mogelijk èn wordt extra in rekening 
gebracht.

Ten slotte;
Catering op deze locatie is optioneel, koffie en thee zijn inclusief maar mag u ook zelf 
meenemen. Mocht een lunch-optie overwogen worden, laat het weten. Er zijn diverse 
betrokkenen die deze voor u kunnen en willen verzorgen. U ontvangt hiervoor een aparte 
prijsopgave.  

We wensen u een inspirerend verblijf!

Vriendelijke groet, Team StadsOase Spinozahof


