
Corantijnstraat 25 Amsterdam

Voorruimte: ca. 25 m2
Geschikt voor vergadering, spreekuur, 
kinderfeestje, ontvangst, expositie, 
coaching, studeer- of werkplek e.d.. 
Maximaal aantal personen: 8

Lounge: ca. 35 m2 
Geschikt voor workshop, training, 
cursus, lezing, groepsgebeuren e.d..
Alleen te huur in combinatie met de 
twee andere ruimtes (totaal € 75,-).
Maximaal aantal personen: 16

Kelder: ca. 50 m2 
Geen ramen en laag plafond.
Geschikt voor meditatie, yoga e.d..
Maximaal aantal personen: 20

De ruimtes zijn 7 dagen per week
te huur in dagdelen:

08:30 - 12:30 uur
13:30 - 17:30 uur
18:30 - 22:30 uur

Haalt het beste uit de buurt!

RUIMTES TE HUUR
Faciliteiten

Verlichting, verwarming, elektriciteit, 
WiFi, toilet, kleine gootsteen, water-
koker, koffiezetapparaat. Tafel(s) en 
stoelen kunnen worden bijgeplaatst.
Er is mogelijkheid tot opslag. 

Tarieven en voorwaarden

Elke ruimte is te huur voor € 35,- per 
dagdeel. Indien u geregeld één of meer 
ruimtes gebruikt kunnen wij korting 
geven op deze tarieven. Huurt u voor 
een (kinder)feest? Dan huurt u alle drie 
de ruimtes tezamen: € 75,- per dagdeel. 
U betaalt vooraf een borg ad € 25,-. 

Meer weten of reserveren?

Zie www.buurtkamercorantijn.nl of mail 
naar info@buurtkamercorantijn.nl. 
Vergeet niet uw naam en telefoon-
nummer te vermelden en de datum 
plus het dagdeel dat u wilt reserveren. 
Bellen kan ook: 06-51359966.

B U U RT K A M E R
C O R A N T I J N



Haalt het beste uit de buurt!

Waarvoor is de Buurtkamer?

Buurtkamer Corantijn is een plek vóór 
en door de Postjesbuurt, een plek waar 
mensen samenkomen, op ideeën komen 
en in actie komen. Zo worden de ruimtes 
o.a. benut voor Repair Café, buurtborrels, 
het spreekuur van de buurtcoördinator 
en de workshop Restorative Circles. 
U kunt onze ruimtes o.a. huren voor:

• Vergadering/bijeenkomst
• Lezing
• Workshop
• Training/cursus
• Werkplek/studeerplek
• Expositie
• Consult/spreekuur
• Presentatie
• Kinderfeestje
• Yoga of meditatie
• Tekenles, zangles, etc.

Interesse of idee?

Heeft u interesse in het huren van de 
ruimte(s), bijvoorbeeld omdat u iets wilt 
organiseren? Of heeft u een buurtinitiatief 
of idee dat past bij de Buurtkamer?
Neem dan contact op met ons:

Buurtkamer Corantijn
Corantijnstraat 25 • 1058 DB Amsterdam
www.buurtkamercorantijn.nl
info@buurtkamercorantijn.nl
Catherina Giskes: 06-51359966
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