
Lokaal 7 

Lokaal 7 is een open lichte ruimte (± 80 m²) bedoeld voor de bewonersorganisatie van de 

Bloemenbuurt, de verschillende werkgroepen binnen de bewonersorganisatie en voor 

ondernemende wijkbewoners. Lokaal 7 kan ook worden gehuurd. 

Lokaal 7 is een multifunctionele zaal. De ruimte is geschikt als een vergader-, werkplek en 

workshopgelegenheid. Door zijn huiskamerachtige sfeer is de zaal echter ook te gebruiken voor 

activiteiten als zang, yoga en mindfulness. Er zijn twintig stoelen aanwezig,  

drie bureautafels en één grote vergadertafel. Er is gratis Wifi in de zaal en gebruik is inclusief koffie 

en thee (behalve bij grote  

groepen). Er is een koelkast voor meegenomen etenswaren. 

Op woensdag en donderdag overdag bieden we de zaal aan als flexwerkplek voor  maximaal vier 

gebruikers. De flexplekken zijn geen stilteplekken, er kan worden getelefoneerd, de radio kan in 

overleg aan en er moet gepraat kunnen worden. Maar vergaderen terwijl anderen aan het werk zijn 

is geen optie. 

Op aanvraag kan er in de zaal gebruik worden gemaakt van een groot verrijdbaar TV-scherm waarop 

eenvoudig een laptop is aan te sluiten. Als je een vaste gebruiker bent, kun je spullen opbergen in 

een aparte afgesloten bergruimte tegenover Lokaal 7. Dit is wel op eigen risico.  

We hanteren clean desk policy en we verwachten dat iedereen de zaal achterlaat zoals hij/zij die 

heeft aangetroffen 

Lokaal 7 wordt eens per maand schoongemaakt. We gaan er vanuit  

dat gebruikers hun eigen kopje ed. afwassen en de tafels schoon achterlaten. De planning  

verloopt via Jaimy van Kempen (beheerder), de facturering via het Wijkberaad. We willen zo  

min mogelijk regels en hopen op een onderlinge positieve samenwerking. 

Tarieven 

Lokaal 7 kent geen winstoogmerk, dus geen BTW. We hanteren de volgende tarieven. 

Flexwerkplek: 

1 dag per week 

Woe en don 

08:00 – 17:30 uur 

€ 40 per maand 

2 dagen per week 

Woe en don 

08:00 – 17:30 uur 

€ 55 per maand 



Vergaderen, trainingen, workshops,lezingen en andere activiteiten: 

Ma, di, woe, don, vrij, zat, zon € 40 per dagdeel (ochtend, middag of avond) 

Lokaal 7 is voor langere tijd te huur of voor een enkele keer. Wil je voor langere tijd huren dan  

is overleg handig. Vaste gebruikers krijgen een sleutelset (borg verschuldigd). 

Voor vragen kan je mailen naar lokaal7@dehyacint.nl 

De activiteiten van Lokaal 7 kunnen op onze Facebookpagina gepost worden 


