Atelier

Leerstof is een atelier ... een plaats
waar je zelf rustig kan werken of waar
je een workshops geeft aan anderen.
Het atelier is ideaal als je een rustige
werkomgeving zoekt. Het is een
locatie met een bijzondere uitstraling
ideaal voor jouw workshop.
Atelier Leerstof is er dus ook voor jou.
Maak vrijblijvend een afspraak.
In deze bijlage geef ik je alvast
wat meer informatie over de
voorzieningen in het atelier en de
huurprijzen.

02
Contact

01
Open atelier
het atelier is enkel open op afspraak.
Wij zijn telefonisch bereikbaar van
dinsdag tot zaterdag van 16u tot 20u.
Zondag en maandag gesloten.

info@atelierleerstof.be
0495 87 74 20
Leerstof
Voordiedonkenlaan 13
2820 Bonheiden

03
Geplande werken
In maart zijn er werken gepland
aan de voortuin en oprit. Laat dit u
niet tegenhouden en kom zeker al
eens een kijkje nemen.

Atelier
ruimte

Grootte: 2 x 36,5m² (incl. kelderverdieping)
Grote werktafel om stof te knippen +
handgereedschap beschikbaar.
Industriële naaimachine Dürkopp Adler 267.
Industriële overlock Global.
Professionele nietmachine op luchtdruk, Bea.
Stofstalen van o.a. Bogesunds (Zweden), Bute
(Schotland), Keymer (Nederland), DE PLOEG
(Nederland) en Kvadrat (Denemarken).
Werkbank & hout-atelier met klein
handgereedschap, handpaneelzaag, schragen.
nutsvoorzieningen

Bekabeld internet, Wifi, electriciteit,
verwarming.
Koffie&thee, water incl.
Koelkast (die u ook zelf mag vullen)
Toilet, lavabo, douche ( apart, afgesloten met een schuifdeur)
Wasbak, elektrisch vuur, oven.

Atelier
ligging

Rustig doodlopend straatje. Geniet &
apprecieer deze rust met respect voor de
buren.
Voldoende parkeerplaats (gratis).
Makkelijk bereikbare locatie 20min fietsen
van Mechelen - 15min met de auto van
Mechelen-Nekkerspoel - bushalte dichtbij.
Vlakbij R6.
extra’s

			

Bestelling van materialen bij mijn
leveranciers
In de kelder staat er een houten module > te
gebruiken als fotomuur, bedstee, zithoek, ...
onderhoud

Gebruik van de atelierruimte en het
gereedschap met respect. Wie schade veroorzaakt
moet die schade ook vergoeden.

Zelf schoonmaken na gebruik of
schoonmaakkost: 25,-

Prijzen

mini huur

per halve dag - 4u			
95 euro (excl.btw)
1 dag per week - 8u
195 euro (excl.btw)
medium huur

2 dagen per week - 16u
350 euro (excl.btw)
maxi huur

Grootse plannen?
Alles is bespreekbaar, contacteer ons.
info@atelierleerstof.be of 0495 87 74 20

