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Mindful focus 

 

Huishoudelijk regels voor de Ruimte voor Aandacht 

Om je als huurder te ondersteunen en te herinneren aan verantwoordelijkheden hebben we 
een aantal praktische huishoudelijke regels opgesteld. 

• Je laat de ruimtes schoon en klaar voor gebruik achter.  
• Als je bij aankomst onregelmatigheden aantreft, meld het aan ons voordat de 

bijeenkomst begint. Bij onregelmatigheden denken we aan bijvoorbeeld vuil, kapotte 
of ontbrekende materialen. Melding kan per app, sms, mail, eventueel met foto.  

• Je maakt alleen gebruik van de toegangsdeur van de ruimte die je huurt.  

Gebruik algemeen  

• De “Ruimte voor Aandacht” beloop je, om hygiënische redenen, niet met schoenen. 
Schoenenrekken zijn aanwezig naast de toegangsdeuren.   

• Alle materialen en faciliteiten, in de gehuurde zaal, mogen worden gebruikt. In de 
tussenruimte, achter het gordijn, staan materialen die niet allemaal voor algemeen 
gebruik zijn; bovenste twee planken en de dozen waarop een naam staat. 

• Alleen de witte muren mag je gebruiken om flipovervellen op te plakken. Gebruik 
hiervoor muurtape die zonder schade te verwijderen is.  

• Niet aan de thermostaat komen! De vloerverwarming is afgesteld, hij verwarmt beide 
zalen en werkt traag. Zowel bij het verwarmen als afkoelen. Verhogen of verlagen 
veroorzaakt eerder problemen dan comfort.  

• Serviesgoed uit de kleine zaal zet je, na gebruik, terug in het theekastje. Serviesgoed 
uit de grote zaal zet je terug in de pantry. 

• Extra koffie, thee, etc. vind je in de stellingkast in de tussenruimte, achter het gordijn. 
• Folders kun je in de folderstandaard in de tussenruimte zetten. 
• Op zaterdag, tot 9 uur, wordt schoon gemaakt. Wanneer dat bezwaarlijk voor je is, 

laat het ons weten.  
• Haal na ieder gebruik even de swiffer door de gebruikte ruimtes. De toiletruimte als 

laatste! Gooi daarna het doekje weg en doe er een nieuw doekje op voor de volgende 
gebruiker. Eventuele vlekken op de vloer met een licht vochtige doek verwijderen.  

• Zet meubels en accessoires terug in de vaste opstelling. 
• Schuif alle gordijnen weer helemaal open vóór het verlaten van de zaal.  
• Vuile hand-en theedoeken in de rode tas achter het gordijn. Eventueel over de 

emmer hangen om te drogen. 
• Laat de tussendeuren open voor de ventilatie en ook voor de volgende huurder die zo 

kan zien dat de andere zaal vrij is. 
• Stekkers van de koffie apparaat en waterkoker uit de stopcontacten. 
• Als je de koelkast gebruikt, neem je, na afloop, het eten en drinken weer mee en zet 

de stand terug op 0.  
• Alle lichten uit. 
• Trek de deur goed achter je dicht en controleer of deze in het slot is gevallen.  

Gebruik grote zaal  

• Het mini-vuilnisbakje in de pantry gebruik je voor kleine frutsels en theezakjes. 
Overige vuilnis, ook koffiefilters, werp je in de vuilnisbak in de tussenruimte. Als dit 
minibakje vol begint te raken of onaangenaam ruikt, leeg het dan in de grote 
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vuilnisbak. Was het bakje eventueel af en doe er een nieuw pedaalemmerzakje in. 
Een zakje vind je in de keukenlade of in de kast in de tussenruimte achter het gordijn.   

• Als je de koelkast gebruikt, zet deze dan wat hoger en schakel terug bij vertrek. 
• Op het aanrecht blijven alleen de zeepdispenser en het kleine vuilnisbakje staan; 

verder alles in de kastjes opbergen.  
• Huur-en wisseltijd. Tussen 12.15 uur en13.00 uur kan de ochtendhuurder nog 

opruimen en de middaghuurder vast materialen klaarzetten. Tussen 17.45 uur en 
18.30 uur is dat net zo. 

o Ochtend : 08.00 - 12.15 uur 
o Middag : 13.00 - 17.45 uur 
o Avond  : 18.30 - 23.00 uur 

• Aandachtspunten bij het opruimen:  
1. De stoelen op 3 stapels naast elkaar 
2. De fleecedekens opvouwen  
3. De meditatiekussens opstapelen 
4. De yogamatten oprollen 
5. Het gordijn voor de nis open voor ventilatie 
6. De afstandsbediening van het licht in de houder, links naast de pantry  
7. De mechanische ventilatie op de laagste stand 
8. Geluidsinstallatie uitzetten; linkerknop bovenzijde 

Gebruik kleine zaal 

• Er zijn geen marges tussen de huurperiodes. Je komt en gaat binnen de afgesproken 
huurperiode.  

• Je kan koffie of thee zetten in de nis tegenover het toilet. In de ruimte is een Senseo 
aanwezig voor klein gebruik. 

• Als je het flipoverblok gebruikt, houd dan een paar extra lege vellen over, zodat de 
inkt van de stift niet doordrukt op de muur.  

• Wanneer de ruimte te koud is kun je gebruik maken van het electrische kacheltje.  

Buitenruimte 

• Fietsen worden aan de Westerkade geparkeerd.  
• De Singelsteeg is een dichtbevolkt woongebied. Graag de rust respecteren.  

 


