
 
 
B in progress Studio is een ruimte in de groene & rustige Kleverpark buurt die ideaal geschikt is voor o.a. 
yoga, meditatie, mindfulness, massages, lichaamswerk, familieopstellingen, accupunctuur en praktijkruimte.  
 

• wil je een paar keer ervaren hoe het is om (yoga)les te geven  
• ben je jouw praktijk aan het uitbreiden 
• zoek je een ruimte voor jouw workshop of lezing 
• zoek je een ruimte om een maandelijkse cursus te geven  
• wil je de volgende stap nemen in jouw carrière om docent te worden, vaste dagen les geven en 

jouw netwerk uitbreiden  
 
Dan is B in progress Studio de ruimte voor jou! 
 

 
 
Locatie: B in progress Studio is een lichte ruimte waar je je meteen op je gemak voelt en rust ervaart kan 
ik met trots zeggen. Een ruimte voorzien van alle elementen om een mooie les of sessie neer te zetten.  
In de zaal zijn (ecologische) yogamatten, meditatiekussens, dekens, oogkussentjes, yoga riemen & blokken 
voor 12 personen + een set voor de docent. Verder aanwezig: waxine-lichten en een geluidsinstallatie. In 
de keuken zijn glazen, water- en thermos kannen aanwezig en kan er thee & Nepresso gezet worden. 
 
 

 
 
 
 

Ligging: 10 min lopen & 5 min fietsen 
van station Haarlem. In noordelijke 
richting verlaat je het station, via het 
prachtige park kom je de winkelstraat 
van de Kleverpark buurt en de weidse 
straten bij B in progress Studio. 
 



 
 

Incidenteel 

uren tarief per uur 

2 € 50,00 € 25,00 

4 € 80,00 € 20,00 

8 € 128,00 € 16,00 

 
 

Eigenschappen ruimte: 50 m2 | WC | garderobe | verwarming | WiFi  
 

 
 
 

Contract 

uren per week tarief per uur per maand 6 maanden 

2 € 25,00 € 12,50 € 108,33 € 650,00 

4 € 45,00 € 11,25 € 195,00 € 1.170,00 

6 € 61,50 € 10,25 € 266,50 € 1.599,00 

8 € 74,00 € 9,25 € 320,67 € 1.924,00 

 
Huurperiode op contractbasis is minimaal zes maanden & daarna per twee maanden opzegbaar. 
 
Verhuurprijzen is o.b.v. 0% BTW 
 
Indicatie beschikbare dagen: maandag tot 18:00 | dinsdag | woensdag tot 18:00 | donderdag | 
zaterdag 
 
 
Ben je geïnteresseerd, meld je dan via bianca@binprogress.nl of bel 06 5477 7719  

Adres: Kleverparkweg 70zw 
 

 
 

 


