HUREN IN BINK36
Bereikbaarheid
Binckhorstlaan 36, 2516 BE Den Haag
bink36@vestia.nl / www.bink36.nl
Routebeschrijving: zie website.
Openingstijden
Maandag tot en met woensdag
Donderdag en vrijdag
Zaterdag
Zondag
Feestdagen

07.00 tot 21.00 uur
07.00 tot 24.00 uur
09.00 tot 24.00 uur
09.00 tot 19.00 uur
09.00 tot 19.00 uur

Telefoonnummers en emailadressen
� Receptie BINK36 / beveiliging:
Alert Security, 070 3855854
� Gebouwenbeheerder :
Rob van Oosterhout, 06 52468866
email: bink36@vestia.nl
� Vestia Den Haag Zuid-Oost:
0900-1455 ( 8 ct per gesprek)
� Internet en telefonie in BINK36:
Diel-IT, 06 53242419
� Verhuur unitruimten: Vestia Den Haag ZuidOost / Marcel Verkerke. email: bink36@vestia.nl
� Locatiemanager BINK36: Vestia Den Haag
Zuid-Oost / Ingeborg Koks, 070 3820769
email: ingeborg.koks@vestia.nl
Calamiteiten
Neem bij urgente storingen, reparaties of andere
spoedeisende vragen contact op met Rob van
Oosterhout via 06 52468866. Mail voor minder
urgente zaken naar bink36@vestia.nl.
Beheer- en overige zaken
Vragen en / of opmerkingen over beheer en BINK36
algemeen svp melden via bink36@vestia.nl.

Verhuur volgens pijlers
BINK36 kent drie pijlers: creatie en innovatie, kunst
en cultuur, en educatie. BINK36 biedt bedrijfsruimte
voor (startende) bedrijven die ondernemen binnen
deze pijlers. Daarnaast is er beperkt ruimte voor
ondernemers in de zakelijke dienstverlening. Bij de
aanvraag beoordeelt Vestia Den Haag Zuid-Oost of
het bedrijf binnen het concept van BINK36 past.
Huurtarieven
In BINK36 worden twee huurtarieven gehanteerd:
het reguliere tarief en een speciaal tarief voor
starters.
Het reguliere huurtarief is € 95,- per m² per jaar
exclusief btw.
Voor (startende) ondernemers die minder dan twee
jaar staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
is het huurtarief € 55,- per m² per jaar exclusief btw.
In BINK36 is ook opslagruimte te huur. Het huurtarief voor opslag bedraagt € 35,- per m² per jaar
exclusief btw.
Servicekosten
Naast de maandelijkse huur wordt maandelijks een
voorschot op de servicekosten voldaan van € 35,per m² per jaar exclusief btw. De servicekosten zijn
in het bedrijfsverzamelgebouw voor iedere huurder
gelijk. De servicekosten zijn opgebouwd uit de
volgende componenten:
�
�
�
�
�
�
�
�

Centrale verwarming
Water
Stroomverbruik
Schoonmaak (algemene ruimten en toiletten)
Gebouwenbeheer
Beveiliging en portierdienst
Vuil- en rolcontainers
Diversen

Huurovereenkomst
Voor een bedrijfsruimte in BINK36 wordt een
huurovereenkomst aangegaan voor een periode van
een jaar met een opzegtermijn van drie maanden. Na
het verstrijken van de periode wordt de huurovereenkomst voortgezet voor een aansluitende periode
van een jaar. Dit gebeurt telkens voor een periode
van een jaar, doch uiterlijk tot 31 december 2017.
Dit is tot nu toe de einddatum voor de tijdelijke
herbestemming van de gebouwen. De komende
jaren zullen de plannen voor na 2018 duidelijk
moeten worden.
Waarborgsom
Houd rekening met een waarborgsom wanneer u
een huurovereenkomst sluit voor een ruimte in
BINK36. Deze som bedraagt drie maanden huur
plus de servicekosten.
Bedrijfsruimten
De bedrijfsruimten in BINK36 worden casco
opgeleverd. In de ruimten is licht en elektriciteit
aanwezig. De huurder is vrij om de unit naar eigen
inzicht in te richten. Het verlaagde systeemplafond
en de vloerbedekking mogen echter niet worden
verwijderd. Het is wel toegestaan om over de
vloerbedekking een andere vloer te leggen.

unitruimte. Hiervoor worden kosten in rekening
gebracht. Zie voor nadere informatie het protocol
Telefonie en Internet op www.bink36.nl.
Website BINK36, intranet en nieuwsbrief
BINK36 heeft een eigen website. Bezoekers kunnen
op de website onder andere de bedrijven binnen
BINK36 vinden en op de hoogte blijven van de
activiteiten en evenementen die plaatsvinden.
Het is belangrijk dat nieuwe huurders ook met
hun bedrijf op de website komen te staan (www.
bink36.nl, zie kopje Iedereen in de BINK). Neem
hiervoor contact op met Studio Locust, email info@
studiolocust.nl.
Zodra de websitevermelding in orde is, wordt de
inlogcode voor het intranet van BINK36 verstrekt.
Daarnaast ontvangen de huurders van BINK36 (en
medewerkers) met zekere regelmaat een digitale
nieuwsbrief.
Verantwoordelijkheden huurder
Elke huurder is voor een aantal zaken zelf
verantwoordelijk. De algemene ruimten worden
schoongemaakt, maar de huurders zorgen zelf voor
de schoonmaak van de eigen unitruimte.

Telefonie en internet
BINK36 heeft een eigen infrastructuur (fysieke
bekabeling) en zogenoemde ISRA-punten voor
telefoon- en / of internetlijnen.

Belangrijk in de oude gebouwen is om geen vuil en
etensresten achter te laten. Zorg dus dat prullenbakken regelmatig worden geleegd en laat geen
kruimels of voedsel achter.

Huurders vragen zelf via een provider telefoon en /
of internet aan. Zodra de provider de aansluiting
bij BINK36 heeft binnengebracht, wordt de lijn
intern gelabeld en gepatcht naar de desbetreffende

Op de etages zijn pantry’s voor de huurders aanwezig. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
om de pantry op de eigen etage netjes en opgeruimd
te houden.

Interesse in een bedrijfsruimte in BINK36?
Maak een afspraak voor een bezichtiging.
Stuur een email naar bink36@vestia.nl
met de volgende gegevens:

�
�
�
�
�

Hoeveel m² bedrijfsruimte
Sector bedrijf
Naam bedrijf
Naam contactpersoon
Mobiel telefoonnummer
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INTERESSE?

VOORZIENINGEN
Beveiliging en receptie
De receptie bij de toegang van BINK36 is tijdens
openingstijden bemand door beveiliger(s). De beveiliger loopt dagelijks een openings- en sluitronde.
Daarnaast voert de beveiliger receptietaken uit en
zorgt hij of zij voor de post- en pakketafhandeling.

Liften
De Centrale en het Magazijn beschikken over zowel
personenliften als goederenliften. Alle liften zijn
voorzien van een belsignaal dat afgaat zodra iemand
te dicht tegen de deur staat. Bij storing: blijf kalm en
volg de instructie op het bedieningspaneel.

Overige beveiliging
BINK36 beschikt over camerabeveiliging. In de centrale receptie staan monitors opgesteld. De beelden
worden opgenomen, en in geval van calamiteiten
kunnen de beelden worden teruggekeken.

Communicatiemiddelen
Nieuws, instructies en andere berichten van Vestia
en medehuurders worden op het intranet van
BINK36 geplaatst. Houd intranet dus regelmatig in
de gaten. Om de interne berichten te kunnen lezen
is een inlogcode nodig. Deze wordt automatisch aan
nieuwe huurders verstrekt. Gegevens kwijt? Mail
naar bink36@vestia.nl.

Bij alle toegangsdeuren is een intercom aanwezig.
Bezoekers moeten zich melden om toegelaten
te worden. Als BINK36 gesloten is, wordt de
alarmering ingeschakeld. Indien er een signaal bij
de alarmcentrale binnenkomt, vindt er een mobiele
surveillance plaats.
Parkeren
Huurders en bezoekers kunnen gratis parkeren op
het terrein van BINK36. Tegenover de receptie staat
een overdekte fietsenstalling.
Post
Elke huurder heeft een eigen postvak bij de receptie
in de Centrale. Post en brieven en berichten van
Vestia worden via de postvakken verspreid.
Kleine pakketten kunnen worden afgeleverd bij
de receptie. De beveiliger neemt contact met de
huurder zodat het afgeleverde pakket kan worden
opgehaald. Laat altijd duidelijk de contactpersoon
en het unitnummer op de post en pakketten
vermelden. Grote pakketten en leveringen moeten
worden afgegeven in de laad- en losruimte van het
Magazijn.
Afval
In de containerruimte aan de achterzijde van de
Centrale staan vuilcontainers. Hier kan uitsluitend
kantoorafval worden gedeponeerd. Groot vuil kan
hier niet worden achtergelaten. Vragen hierover?
Neem contact op met Rob van Oosterhout via
06 52468866 of bink36@vestia.nl.

De website van BINK36 biedt huurders tevens
ruimte om eigen nieuwsberichten te plaatsen. Om
deze functie te gebruiken is inloggen vereist. Lees
het bericht onder Nieuws op de homepage.
Login aanpassen
Het wijzigen van een loginnaam en / of wachtwoord
van een account gaat als volgt:
�
�
�
�
�

Ga naar Wie zitten er in de BINK?
Klik op Iedereen in de BINK
Zoek het eigen profiel en open deze
Klik onderaan op Gegevens aanpassen
Wijzig de loginnaam en / of wachtwoord

Huurderscommissie
BINK36 heeft sinds begin 2011 een huurderscommissie. De leden vergaderen elke dinsdag van
de maand om 15.00 uur met de locatiemanager
over allerlei zaken die spelen in BINK36. De terugkoppeling van de vergadering vindt plaats via de
digitale nieuwsbrieven en intranet.
Verwarming, koeling en luchtbehandeling
In BINK36 zijn collectieve installaties aanwezig.
Vanuit het ketelhuis in het Magazijn wordt de
stadsverwarming en de koeling centraal geregeld.
Dit geldt dus voor alle gebouwen: de Centrale, het
Magazijn, de Kazerne en de Hangar.

Behalve verwarming en koeling is er ook luchtbehandeling / ventilatie. Dit betekent dat de ruimten
worden voorzien van lucht van buiten.
Lunchvoorziening
Op de 5e etage van het Magazijn (het tweede
hoofdgebouw achter de Centrale) is een bedrijfsrestaurant / evenementenruimte. Huurders, medewerkers en bezoekers kunnen hier dagelijks koffie
drinken of een lunch gebruiken. De huurder BINK
VIJF HOOG is exploitant van de ruimte en werkt
voor de lunchvoorziening samen met cliënten van
Steinmetz de Compaan.

Vergaderfaciliteiten
Sommige huurders gebruiken algemene ruimten in
BINK36 voor een overleg of vergadering. Daarnaast
zijn er ook mogelijkheden om ruimten te huren,
inclusief catering en / of audiovisuele middelen.
Meer informatie: www.bink36.nl.

HUISREGELS

Sleutels
Elke huurder krijgt drie sleutels voor de unitruimte
uitgereikt. De kosten voor extra sleutels bedragen
€ 30,- per stuk. Bij verlies of diefstal wordt € 250,in rekening gebracht (wegens vervanging van de
cilinder). Bij beëindiging van de huurovereenkomst
moeten alle sleutels worden ingeleverd.
Huisdieren
Huisdieren op het terrein en in de gebouwen
van BINK36 zijn niet toegestaan. Voor huurders
van het eerste uur geldt een gedoogbeleid. Deze
huurders mogen echter geen overlast bezorgen aan
medehuurders. Honden moeten buiten het terrein
worden uitgelaten.
Parkeren
BINK36 heeft ongeveer 350 gratis parkeerplaatsen
rondom de gebouwen. Op het binnenterrein tussen
de Centrale en het Magazijn mag niet worden
geparkeerd. Deze ruimte is uitsluitend bedoeld om
te laden en lossen.

Roken
Roken in de eigen kantoorunits is tot op heden toegestaan, mits medehuurders er geen last van hebben.
De huurder moet ervoor zorgen dat er geen rooklucht in gangen en algemene ruimten aanwezig is.
Geluid
Geluidsoverlast door machines of muziek is niet
toegestaan. Huurders moeten met elkaar rekening
houden.
Boren in wanden niet toegestaan
Er mag niet ongevraagd worden geboord in wanden
en muren. Voor de brandveiligheid zijn alle
doorvoeringen in BINK36 gedicht. Om ervoor te
zorgen dat dit zo blijft, zijn huurders verplicht om
contact op te nemen met de gebouwenbeheerder als
er moet worden geboord.
Wanneer toegang
BINK36 hanteert openings- en sluitingstijden van
het terrein en de gebouwen. Buiten openingstijden
zijn het terrein en de gebouwen niet toegankelijk. De
beveiliging van BINK36 controleert na sluitingstijd
of de gebouwen door iedereen verlaten zijn.
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Toegangspas
Elke huurder krijgt twee toegangspassen voor de
slagboom en toegangsdeuren. De borg hiervoor is
€ 25,- per pas. Meerdere toegangspassen kunnen
worden aangevraagd. Zie voor nadere informatie
het protocol Toegangspassen op www.bink36.nl.

