Gebruik ruimte VanAlleTijden
Bedankt voor uw interesse in het gebruiken van onze ruimte aan de Grotekerksbuurt 44. In deze
memo vindt u meer informatie over de voorwaarden waaronder het pand gebruikt kan worden.

Randvoorwaarden
De ruimte aan de Grotekersbuurt 44 kan gebruikt worden voor vergaderingen, cursussen/workshops,
themabijeenkomsten, gespreksgroepen/(bijbel)studiegroepen. Verhuur voor feesten en partijen is
niet toegestaan.
Op de ochtenden en middagen dat VanAlleTijden open is (actuele openingstijden vindt u op onze
website) is het niet mogelijk de ruimte af te huren. Wel kunnen er activiteiten plaatsvinden ‘met de
winkel open’. Denk aan een werkcafé , een moedergroep of een Open Doors-schrijfactie.

Kosten
Gebruik van de ruimte kost €5,- per persoon per dagdeel (uitgaande van minimaal 10 personen). We
regelen voor dat tarief een vrijwilliger die de koffie en thee verzorgt en erop toeziet dat de ruimte
weer netjes wordt achtergelaten. In overleg kan er ook fris of iets lekkers bij de koffie aangeboden
worden. Neem hiervoor contact op met Arjen Catsburg (ajcatsburg@gmail.com).
Het is ook mogelijk zelf de catering te verzorgen. Dit aanbod geldt met name voor structurele
gebruikers die bekend zijn met de ruimte. We rekenen dan € 3,- per persoon per dagdeel (uitgaande
van minimaal 10 personen). Dit is inclusief koffie en thee.
Vinden de activiteiten plaats ‘met de winkel open’, dan betaalt u alleen de consumpties.

Huisregels
Bij gebruik van ons pand gelden de volgende huisregels:
- Tafels en stoelen na gebruik terugzetten zoals ze stonden.
- Niet aan de spullen in de winkel komen.
- Geen grote aantallen (>4) fietsen plaatsen in het steegje. Fietsparkeren kan bij de Grote Kerk.
- Komt u met de auto, parkeer dan in een van de parkeergarages (Spuihaven of Visstraat)
- Houdt rekening met de (slapende) gasten van de B&B naast ons pand: niet roken en kletsen
in het steegje, niet luidruchtig het pand verlaten na afloop van de avond.
- Eventuele muzikale begeleiding alléén akoestisch, geen drumstel. Voor versterkte livemuziek
is een speciale ontheffing nodig van de gemeente Dordrecht.
- Niet binnen roken.

Faciliteiten
Er is standaard zitplaats voor een kleine 30 personen, in overleg uit te breiden met klapstoelen.
Materiaal voor workshops (flip-over, beamer) kan geregeld worden. Er is gratis WiFi. Verder staat er
in de ruimte een pooltafel, waarvan u gebruik kunt maken. Er is kinderspeelgoed aanwezig, een TV
met DVD-speler en kinderstoelen. Het is (nog) niet mogelijk te koken in VanAlleTijden, wilt u iets
opwarmen, dan kan dat in overleg.
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