
Het huren van ruimtes op Groeneweg 12 Renkum 

Praktische informatie voor huurders op de eerste verdieping. 

We hebben drie soorten: 

1. Vergaderruimtes (2): voor vergaderingen, presentaties, trainingen, workshops of 
groepsbijeenkomsten: 44 m2 voor maximaal 15 personen. Gebruik van beamer of tv-scherm en 
flipover. De twee ruimtes zijn ook samen te gebruiken voor grotere groepen tot maximaal 40 
personen. Beamer en Tv-scherm werken met een HDMI-aansluiting. 

2. Werk(flex)ruimtes (2): waar je met meerdere personen kunt samenwerken aan een bureau of 
aan een tafel of in kleinere kring kunt overleggen. De twee ruimtes zijn samen weer te gebruiken 
voor grotere groepen. 

3. Spreek/kantoorruimtes (4): waar je ongestoord kunt werken aan een bureau of als spreekkamer 
kunt gebruiken. 

Kijk op de website voor de foto’s of maak een afspraak en kom langs om te kijken. De huurprijzen 
staan ook op de website. https://www.broedplaatsrenkum.nl/ruimte-huren/ 
 
Wil je een ruimte reserveren? Maak gebruik van ons reserveringssysteem. 
Standaard is de agenda zo ingesteld dat je minimaal een dagdeel kunt reserveren en op hele uren. 
Wil je regelmatig op een vaste dag/tijd een ruimte huren? Neem contact met ons op. 
Wij ondersteunen graag maatschappelijke initiatieven! Bespreek met ons de mogelijkheden. 

Er gelden twee belangrijke regels: 

1. Je regelt alles zelf. De eerste keer krijg je uitleg, daarna kun je gebruik maken van onze keuken 
en zelf koffie/thee zetten. Na afloop ruim je zelf op, plaatst de afwas in de afwasmachine. Je mag 
zelf voor eten of drinken zorgen. Geen probleem. Wil je dat wij dat voor je verzorgen? Laat ons 
het weten; 

2. We hebben geen last van elkaar. Laat de ruimte weer netjes achter zoals je het ook hebt 
aangetroffen. Tafels en stoelen mag je verplaatsten, zet ze na afloop weer terug. Heb je van 
iemand last? Probeer het onderling op te lossen. Gaat iets kapot of heb je gemorst? Meld het 
even. 

We gaan uit van fair use en zijn zuinig op onze inrichting. Wij verwachten dat ook van onze 
gebruikers. Dankzij een bewakingssysteem houden we op afstand zicht op wat er gebeurt bij de 
ingangen en op de eerste verdieping.  
We hebben een invalidelift en invalidetoilet aan de achterzijde van het gebouw. We geven graag 
uitleg. 

Sleutels? 

De voordeur is op werkdagen overdag geopend. Gesloten? Geen 
probleem. Naast de deur hangt een sleutelkastje. Ook boven op de 
eerste verdieping naast de deur hangen sleutelkastjes. 
Je krijgt van ons de code. Maak je regelmatig gebruik van een 
ruimte, dan krijg je van ons een sleutel in bruikleen 

WIFI 

Netwerk: Broedplaats 
Wachtwoord: BroedplaatsRenkum 



 

Printer 

In het keukentje staat een Brother printer die 
draadloos is aangesloten op het netwerk. Je kunt 
ermee printen, kopiëren en scannen. In het 
algemeen vind je computer de printer zelf al. 
Anders via Instellingen/Apparaten/Printers en 
scanners toevoegen. Wil je scannen, dan moet je de printer installeren. 

Naam van de printer: Brother MFC L2710DW. 

 

Lunchen, koffie of thee? 

Maak gebruik van onze bar en zithoek en de keuken. Iets warm maken? Het kan allemaal. 

 

 

Gebruik van de espressomachine: zie verkorte handleiding.  

Is de koffie, thee, suiker of melk (bijna) op? Laat het ons even weten en wij vullen het aan. 

 

LET OP! 

Bij vertrek: opruimen, afwas in de vaatwasser, verwarming op stand 1, verlichting uit, deur(en) op 
slot.  

Is er niemand meer in het gebouw? Buitendeur afsluiten en bij twijfel de voordeur toch op slot doen. 

 

Problemen? 

Willem Postma 06-47198894 

Bij geen gehoor: Elsbeth vd Linde 06-630374724  
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