
 

  

 
 

 

Maandelijkse kosten atelier fee  
Atelier fee € 120,- 

 

Toelichting atelier fee: 

Voor de bewoners van de atelierwoningen wordt er extra dienstverlening 
toegevoegd, deze dienstverlening is enkel voor de creatieve professionals van de 
atelierwoningen. Hiervoor wordt maandelijks een fee in rekening gebracht: de 
atelier fee. 

Hieronder vind je een overzicht van atelier fee 

24/7 toegang tot de gedeelde werkruimte: 

Voor de creatieve professionals biedt Change= een gedeelde werkruimte van 
130m2. Hier zullen de creatieve professionals 24/7 toegang tot hebben om 
creatieve werkzaamheden uit te voeren en te netwerken met de creatieve 
community. 

Internet: 

WiFi in de gedeelde werkruimte. 

Schoonmaak:  

Change= voorziet in de basis schoonmaak van de gedeelde ruimte. Daarnaast 
verzoeken wij, de creatieve community, om deze werkruimte ook schoon en 
netjes achter te laten na verrichtte werkzaamheden.  

Inrichting gedeelde werkruimte: 

Change= voorziet de gedeelde werkruimte van de inrichting voor de creatieve 
professionals. De inrichting zal worden bepaald na de oplevering, de creatieve 
professionals kunnen hierin meedenken, Change= zal waar te pas en essentieel, 
rekening houden met de wensen van de creatieve professionals.  

Publiciteit via Change= Social mediakanalen: 

De creatieve professionals kunnen advertentiematerialen opsturen naar 
Change=. Deze zullen geplaatst worden op de social mediakanalen om exposure 
te creëren voor het werk van de creatieve community.  

Expositieruimte in het wooncomplex: 

Iedere creatieve professional krijgt de mogelijkheid om zijn kunst een halfjaar te 
exposeren, op aangewezen plekken in het Change= wooncomplex. Hiervoor 
zullen de openbare ruimtes beschikbaar worden gesteld. 

 

 



 

  

 
 

Jaarlijks expositie evenement: 

Jaarlijks faciliteert Change= een expositie evenement voor de creatieve 
professionals. De organisatorische verantwoordelijkheid zal liggen bij de creatieve 
community, Change= speelt hierin een faciliterende en adviserende rol.  

Workshop: 

Iedere creatieve professional krijgt voor, één dag per jaar, een beschikbare ruimte 
in het wooncomplex aangewezen om een workshop te organiseren. In onderling 
overleg met de creatieve community, kunnen de creatieve professionals één 
datum per jaar kiezen om een workshop te organiseren. Change= neemt hierin 
een faciliterende en adviserende rol aan. 

Deze kosten en voorwaarden zijn onder voorbehoud, hieraan kunnen geen rechten worden 
ontleend. 


