Wijkcentra

Hier krijgt u
alle ruimte!
Verhuur van de wijkcentra

Bent u op zoek naar een mooie locatie voor uw vergadering, productpresentatie
of personeelsbijeenkomst? Participe Alphen aan den Rijn heeft drie multifunctionele wijkcentra in beheer, die geschikte ruimten bieden voor uw
zakelijke bijeenkomsten. De wijkcentra zijn in 2013 ingrijpend gerenoveerd
en hebben een nette en uitnodigende uitstraling. Participe biedt een kostendekkend tarief voor bedrijven. Voor een vergaderruimte van 15 personen zijn
de kosten bijvoorbeeld €12,35 per uur. De drie wijkcentra die Participe
Alphen aan de Rijn in beheer heeft zijn wijkcentra Ridderveld, Kerk & Zanen
en de Zeehelden.

Er is al een zaal
te huur voor:

e 9,92

per uur

Bijdragen aan de sociale participatie
Voor bedrijven is vergaderen in wijkcentra interessant omdat zij zo mede invulling
geven aan hun doelstellingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Zij ondersteunen het behoud en onderhoud van de centra en dragen zo bij aan
de sociale participatie in de wijken. Op die manier kunnen de wijkcentra en de
maatschappelijke activiteiten die mensen met elkaar en met de wijk verbinden
blijven voortbestaan.

Wijkcentrum Ridderveld

Een rekenvoorbeeld

Een ICT bedrijf organiseert een kwartaalbijeenkomst voor 75 werknemers.
Zij huren hiervoor de grootste zaal in
wijkcentrum Kerk en Zanen van bijna
185 m2. Drie uur lang krijgen de
werknemers een update over de
bedrijfsresultaten, worden er verschillende interactieve presentaties
gehouden en tussendoor kan een
kopje koffie of thee genuttigd
worden. De kosten voor dit
programma bedragen slechts € 295,-.

Wijkcentrum Ridderveld heeft verschillende zalen die geschikt zijn voor zakelijke
bijeenkomsten. De locatie is recent gerenoveerd, waarbij de zalen opnieuw zijn
ingericht. De zalen lopen uiteen van een kleine vergaderzaal tot grote presentatiezaal.
Alle zalen bevinden zich op de eerste verdieping, die middels een lift goed bereikbaar
is. De tarieven liggen tussen €9,92 en €70,08 per uur, afhankelijk van de grootte van de
zaal. Vanuit het wijkcentrum kan tegen een vergoeding koffie, thee en water verzorgd
worden in de zaal. Het is ook mogelijk om op aanvraag de bar te gebruiken, waar u
betaalde consumpties kunt halen tijdens uw bijeenkomst.

€ 29

5,-

Wilt u meer informatie over de verschillende zalen en de mogelijkheden?
Stuur een e-mail naar ruimtehuren@participe.nu of bel met onderstaand nummer
voor een afspraak met de beheerder.

Wijkcentrum Ridderveld
Concertweg 3
2402 JG Alphen aan den Rijn
T. 0172 - 426 851

Wijkcentrum Kerk en Zanen

Er is al een zaal
te huur voor:

e 6,02

Wijkcentrum Kerk en Zanen ligt in het hart van de gelijknamige wijk in Alphen aan
den Rijn. De verhuurbare zalen bevinden zich zowel op de begane grond als op de
eerste verdieping en zijn verschillend in omvang en gebruik. De tarieven liggen tussen
€8,32 en €57,95 per uur, afhankelijk van de grootte van de zaal. Na een omvangrijke
verbouwing in 2013 is het wijkcentrum Kerk en Zanen een multifunctionele locatie
geworden. Vanuit dit wijkcentrum kan ook tegen een vergoeding koffie, thee en water
verzorgd worden in de zaal. Het is ook mogelijk om op aanvraag de bar te gebruiken,
waar u betaalde consumpties kunt halen tijdens uw bijeenkomst.

per uur

Wilt u meer informatie over de verschillende zalen en de mogelijkheden?
Stuur een e-mail naar ruimtehuren@participe.nu of bel met onderstaand nummer
voor een afspraak met de beheerder.

Wijkcentrum Kerk en Zanen
De Oude Wereld 51 - 59
2408 NV Alphen aan den Rijn
T. 0172 - 424 431

Er is al een zaal
te huur voor:

e 8,32

per uur

Wijkcentrum de Zeehelden
Dit wijkcentrum in de Zeeheldenbuurt is in maart 2013 gerenoveerd. Naast een
ontvangstruimte en een grote zaal bevat de locatie ook nog een serre en een biljartruimte. De tarieven liggen tussen €6,02 en €33,28 per uur, afhankelijk van de grootte
van de zaal. Vanuit dit wijkcentrum kan ook tegen een vergoeding koffie, thee en
water verzorgd worden in de zaal. Het is ook mogelijk om op aanvraag de bar te
gebruiken, waar u betaalde consumpties kunt halen tijdens uw bijeenkomst.

Wilt u meer informatie over de verschillende zalen en de mogelijkheden?
Stuur een e-mail naar ruimtehuren@participe.nu of bel met onderstaand nummer
voor een afspraak met de beheerder.

Wijkcentrum Zeehelden
Van Brakelstraat 3
2404 AS Alphen aan den Rijn
T. 0172 - 472 297

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden, de verschillende ruimten en
de tarieven? Neemt u dan contact op
met Participe Alphen aan den Rijn.
Uw aanvraag dient u in via de website
www.participealphen.nu/wijkcentra.
Voor een goede eerste indruk kunt u
natuurlijk ook een bezoek brengen
aan de locatie. Belt u dan met het
wijkcentrum om een afspraak te
maken met de beheerder.

Participe Alphen aan den Rijn

Kijk voor meer informatie op: www.participealphen.nu/wijkcentra

01_1412

Gebouw Rijnstaete
Prins Bernhardlaan 10/12s
2405 VT Alphen aan den Rijn
T. 0172 - 427 500
F. 0172 - 427 510
E. ruimtehuren@participe.nu

