
  

Verhuur ruimtes Oosterlicht Nieuwegein  
 
Dieselbaan 10, 3439 MV Nieuwegein (bedrijventerrein Plettenburg-West) 
T. 030 – 600 48 00  
E. verhuur@oosterlicht.nl 
 
Welke ruimtes kun je huren op het OC? 
De ruimtes die u kunt huren op het Oosterlicht College zijn: lokalen, theater, aula, studieruimte en onze 
gymzalen. 
 
Op welke dagen(en tijdstippen) is het mogelijk ruimtes te huren? 
Maandag t/m vrijdag: tussen 17:30 en 23:00 uur 
Zaterdag: tussen 07:30 t/m 18:00 uur 
Zondag: in uitzonderlijke gevallen 
 
Is het schoolplein ook te huur? 
Het schoolplein is niet te huur. 
 
Welke kosten zijn verbonden aan de huur van welke ruimte? 
Zie onderstaande prijslijst. 
 
Wie is de contactpersoon voor het huren van ruimtes? 
Mw. C. Jansen van ’t Land (hoofdconciërge) 
E:  verhuur@oosterlicht.nl 
T: 030 – 600 48 00 
 
Is er parkeergelegenheid of gelegenheid tot het stallen van fietsen en brommers? 
Er is voldoende parkeergelegenheid rondom onze school. 
Op het schoolplein is een niet bewaakte fietsenstalling. 
 
Is de school bereikbaar met Openbaar Vervoer? 
Doordeweeks kunt u gebruik maken van de bus die voor de deur stopt. In het weekend rijdt de bus zeer 
beperkt omdat onze school op een bedrijventerrein is gevestigd.  
Check voor actuele informatie www.9292.nl 
 
Is er personeel aanwezig als je een ruimte huurt en zit dit in de huur inbegrepen? 
Wij verhuren alleen ruimtes met de diensten van een conciërge, die tevens ook in het bezit van BHV 
diploma is. Hieraan zijn kosten verbonden. Zie onderstaande prijslijst. 
 
Is er technische ondersteuning (licht/geluid/beamer etc) in theater of aula mogelijk? 
Bij huur van ons theater/aula is er technische ondersteuning van een conciërge aanwezig.  
Bij al het andere verhuur is er altijd een conciërge aanwezig. 
Het is belangrijk dat u bij de huur altijd vooraf aangeeft welke technische ondersteuning u nodig heeft. 
Hieraan zijn kosten verbonden. Zie onderstaande prijslijst. 
 
Lampen en verwarming aan/uit in ruimtes, hoe is dit geregeld? 
Dit gaat centraal. 
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Is de hoofdingang geopend of een ander gedeelte van het gebouw tijdens de verhuur- activiteit? 
Als u de gymzalen huurt, dan gaat u  door een speciale (nood) deur naar binnen die te vinden is op ons 
schoolterrein langs de Marconibaan.  
Alle andere ruimte zijn via de hoofdingang (via schoolplein) te betreden, gelegen aan de Dieselbaan. 
 
Lichtkranten, whiteboards, smartboards. Zijn die beschikbaar voor de verhuur tijdens de activiteit? 
Er kan geen gebruik gemaakt worden van de lichtkranten, wel van een smartboard en/of whiteboard. Als u 
een smartboard/whiteboard nodig heeft, geef dit dan vooraf aan ons door. 
 
Is de school telefonisch bereikbaar tijdens de huur van een ruimte? 
De telefooncentrale van onze school is tijdens de huur van een ruimte niet bemand. U dient bereikbaar te 
zijn op een eigen mobiele telefoon. 
  
Verzorgt de school koffie/thee/(fris)drank en heeft de school cateringmogelijkheden? 
Het is mogelijk dat onze school voor koffie/thee/(fris)drank en/of catering regelt. Hieraan zijn kosten 
verbonden. Zie hiervoor onderstaande prijslijst. 
Wij bieden catering in beperkte mate, omdat wij geen restaurant tot onze beschikking hebben.  
Infomeer naar de mogelijkheden bij ons contactpersoon mw. Jansen van ’t Land.  
 
Mag de huurder gebruik maken van cateringfaciliteiten als koffieketels, servies, koeling etc.? 
Ons eigen personeel maakt hier gebruik van en regelt dit voor de huurder. 
 
Mag er worden gerookt in/buiten school en waar wel en waar niet 
In het schoolgebouw geldt een algeheel rookverbod. U kunt roken in de daarvoor aangewezen rookruimte 
buiten op het schoolplein.  
 
Wie sluit de school na de verhuur af en schakelt het alarm in? 
Dit regelt de conciërge. 
 
Welke afspraken zijn er over klaarzetten en opruimen? 
U maakt hierover vooraf afspraken met mw. Jansen van ’t Land. 
 
Worden er schoonmaakkosten gerekend? 
De gehuurde ruimte dient achtergelaten te worden in de staat waarin u de ruimte bij aankomst aantrof. 
Mocht de gehuurde ruimte niet volgens deze afspraak zijn achtergelaten, dan zijn er alsnog kosten aan de 
schoonmaak verbonden. Bij grote evenementen worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht. 
 
Wordt er een contract afgesloten of komen de afspraken op papier? 
Er wordt voorafgaand aan de huur van een ruimte altijd een contract afgesloten.  
 
Wanneer wordt er gefactureerd, vooraf, achteraf, in delen? 
Er wordt vooraf een aanbetaling gevraagd. Na afloop van de huur van de ruimte sturen wij u een factuur. 
 
Is er een annuleringsmogelijkheid en zo ja, wat is hiervoor de regeling? 
Uiterlijk 10 werkdagen van te voren kunt een ruimte nog kosteloos annuleren. In het contract maken wij 
hierover nadere afspraken met de huurder.   
 
Wat is de termijn voor een aanvraag van verhuur? 
Op voorwaarde dat de ruimte op de door u gewenste datum/tijd beschikbaar is, houden wij een 
aanvraagtermijn aan van 1 maand.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                                                                                                                                                          

Prijslijst verhuur ruimtes Oosterlicht Nieuwegein 
 

 

Lokaal   l    € 25,00 per uur 

Beamer       € 30,00 per dag 

Computer       € 30,00 per dag 

Flip over       € 10,00 per dag 

    

Aula        € 100,00 per uur 

Audio set (3 microfoons, plus benodigdheden)  €   25,00 per uur 

Aula spots (2 spots + 1 horizonlamp)   €   10,00 per uur 

  

Theater  

Er is 1 standaard snoermicrofoon aanwezig 

per dagdeel (4 uur)      € 450,00     

2 dagdelen               (8 uur)    € 800,00   

Elk uur over het dagdeel     € 100,00 per uur 

Extra licht per lamp      €   10,00 per dag 

Zender microfoon per stuk     €   25,00 per dag 

Speciale wensen op aanvraag 

 

Gymzaal         €    35,00 per uur                

Speciale wensen op aanvraag 

 

Huur personeel 

Conciërge / BHV      €     35,00 per uur 

Technische personeel / BHV     €     35,00 per uur 

Schoonmaak       €     35,00 per uur 

 

Catering  

Personeel per persoon per uur    €      35,00 per uur 

Koffie ketel  10 liter      €      40,00 

Thee ketel 10 liter      €      30,00 

 

Voor het huren van een faciliteit, moet er altijd een conciërge aanwezig zijn. 

 

Huur van de faciliteiten is in principe niet mogelijk tussen 8.00 uur en 17.00 uur van maandag tot 

vrijdag. 

 

Bij grote evenementen worden er administratiekosten in rekening gebracht. Deze worden vermeld in 

het contract.  

 

Voor meer informatie: 

Mw. C. Jansen van t Land 

T. 030-600 48 00 

E. verhuur@oosterlicht.nl 
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