
 
 
 
WERKRUIMTE HUREN  
 
Als je op anderhalve meter vergadert, kan het voorkomen dat de ruimte die je normaal gebruikt nu 
te klein is. Op deze pagina vind je een overzicht van ruimtes die je zou kunnen huren voor een 
vergadering of andere bijeenkomst. De genoemde capaciteiten houden rekening met de 1.5m 
richtlijnen. 
  
Centrum 
 
Buurthuis van de Toekomst “Het Klokhuis” 
Celebesstraat 4, 2585 TJ in Den Haag. 
  
Prijzen per dagdeel van 3 uur en 0% BTW: 

1. “Toneelzaal” max. 20-22 personen, € 57,-. 
2. “Bibliotheek” max. 15-17 personen, € 57,-. 
3. “Zolder” max. 10-12 personen, € 42,-. 

Meer informatie: Ruud Klein, e-mailadres: ruud@archipelwillemspark.nl. 
 
Escamp 
 
Stichting BAB 
1. Kamer 1 is voor maximaal twee personen geschikt. € 7,50 per uur 
2. Kamer 2 is voor zes personen geschikt. € 30,00 per dagdeel te huur 
Er is gratis WiFi en een (verse bonen) koffieautomaat, handreinigingszuil, gratis parkeren en tram 9 in 
de buurt. Ook hebben we een Triageformulier systeem, welke AVG proof opgeslagen wordt. De 
huurder kan daar eventueel gebruik van maken. Hier rekenen we dan in overleg en tegen kostprijs 
iets voor. 
Voor koffie/thee € 0,50 vragen we per kopje. Kannen water zijn gratis.  
Meer informatie: 
Peter J. Pakvis, tel. 06 180 92 229 en e-mailadres: peter.pakvis@stichting-bab.nl 
 
Laak 
 
Stichting Schets 
Schimmelweg 200, 2524 XK Den Haag 
 
1 x lokaal voor max. 2 personen 
2 x lokaal voor max. 6 personen 
1 x grote ruimte voor max. 30 personen. 
Er is tevens een professionele keuken. 
Meer informatie: Dhr. Marcel Keus, tel: 06 26 10 44 01 en e-
mailadres: coordinator@stichtingschets.nl 
 
Loosduinen 
 
Buurthuis Kerketuinenweg 
Kerketuinenweg 21, 2544 CV Den Haag 
Meer informatie: Petra Engel, tel. 06-81691096 en e-mailadres: 
 



 
Scheveningen 
 
Wijkvereniging Scheveningen 
Marcelisstraat 64, 2586 RX Den Haag 
Meer informatie: Miranda Hidding, e-mailadres: 
 
Segbroek 
  
Stek - voor stad en kerk, Buurt-en-kerkhuis Bethel 
Thomas Schwenckestraat 28/30, 2563 BZ in Den Haag. 
  
Beschikbaarheid: overdag op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag kunnen er ruimtes verhuurd 
worden. Er is ruimte voor 16 en 36 mensen.  
Meer informatie: Nelleke van Kooij, tel. 06 - 10 23 53 21 en e-mailadres: bethelbeheer@gmail.com. 
 
De Nieuwe Regentes 
Weimarstraat 63, 2562 GR Den Haag 
  
Ruimtes van 45 - 160 m2huurprijs is afhankelijk van de ruimte en het tijdstip: €25 - 97,50 per uur ex 
btw voor culturele activiteiten. Voor zakelijke bijeenkomsten gelden andere tarieven 
Meer informatie: Gerard Westerhof, e-mailadres: 
www.denieuweregentes.nl 
 


