
AANGEBODEN:
ATELIER + 

ATELIERWONING



LOCATIE Z

Locatie Z komt voort uit een bundeling van krachten van kunstenaars 

werkzaam op broedplaats Villa Ockenburgh in Den Haag, een tijdelijk 

gebouw met een projectruimte, keuken, tuin en 13 ateliers. Voor meer 

informatie zie website http://www.locatiez.net.

Op korte termijn is er een atelier en een atelierwoning beschikbaar.

Zie bijlage voor uitgebreide beschrijving. Interesse? 

Stuur vóór 15 juni 2013 een cv en motivatie naar info@locatiez.net

http://www.locatiez.net
http://www.locatiez.net


1. Atelier 28m2 

(incl. wc, water, elektriciteit, internet) 

€75,- p.m. (incl. btw)

VOOR WIE:

Kunstenaar, aansluiting met pro!el Locatie Z, aandacht voor onderzoek, 

gesprek en samenwerking, vooruitstrevend en ambitieus, ruimte voor 

risico (experiment). 

OVEREENKOMST:

Gebruik atelierruimte + gedeeld gebruik projectruimte en keuken Villa 

Ockenburgh tegen vergoeding van €75 p.m. + 8 uren p.m. besteed aan 

algemeen nut, bij voorkeur het organiseren van activiteiten aansluitend op 

pro!el Locatie Z.

TERMIJN:

Stichting Z beheert Villa Ockenburgh tijdelijk voor de gemeente Den Haag, 

die de locatie commercieel herontwikkeld. In tussentijd geeft Stichting Z 

een waardevolle niet-commerciële invulling, als alternatief voor reguliere 

anti-kraak. Gegarandeerd opzegtermijn is 1 maand, geschatte einddatum 

medio 2015. 



2. Atelier + woning 65m2 

(incl. wc, water, elektriciteit, internet) 

€150,- p.m. (incl. btw)

VOOR WIE:

Kunstenaar, die de taak van huismeester op zich neemt. Verantwoordelijk 

en zelfstandig, aansluiting met pro!el Locatie Z, aandacht voor onderzoek, 

gesprek en samenwerking,  vooruitstrevend en ambitieus, ruimte voor 

risico (experiment). 

OVEREENKOMST:

Gebruik atelierruimte + woonruimte + gedeeld gebruik projectruimte en 

keuken Villa Ockenburgh tegen vergoeding €150 p.m. + 8 uren p.m. 

besteed aan algemeen nut, bij voorkeur - naast de huismeester taken - het 

organiseren van activiteiten aansluitend op pro!el Locatie Z. * Huismeester 

fungeert als hoofdbeheerder van het pand en is aanspreekpunt voor de 

locatie, maakt bezichtigingafspraken, etc. 

TERMIJN:

Stichting Z beheert Villa Ockenburgh tijdelijk voor de gemeente Den Haag, 

die de locatie commercieel herontwikkeld. In tussentijd geeft Stichting Z 

een waardevolle niet-commerciële invulling, als alternatief voor reguliere 

anti-kraak. Gegarandeerd opzegtermijn is 1 maand, geschatte einddatum 

medio 2015. 


