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De V-LAB Express
Een interactieve tentoonstelling over vrede, vrijheid en burgerschap

HUURVOORWAARDEN
Algemene Informatie
De V - LAB Express is een reizende, interactieve tentoonstelling over vrede, vrijheid en
burgerschap. Het is geen tentoonstelling in de traditionele zin van het woord. Veel meer is
sprake van een laboratorium waarin kinderen en jongeren worden uitgedaagd om zelf
maatschappelijke thema’s te onderzoeken en te beleven. De V - LAB Express reist vanaf
september 2020 door Nederland en Duitsland.
Doelgroepen
Scholieren van 11 - 13 jaar en jongeren vanaf 14 – 20 jaar in het onderwijs en jeugd- en
jongerenwerk vormen de doelgroepen. Elke doelgroep volgt een eigen route, aansluitend bij
het niveau en belevingswereld. Ook studenten van het mbo, entreegroepen, niveau 1 – 4,
ISK en inburgeraars zijn welkom in de Express.
Werkwijze
De manier van werken is interactief en ‘hands on’ met zelfsturend leren. Ontdekken en
onderzoeken zijn kernwoorden. Er is veel variatie in leerstijlen en ruimte voor discussie en
dialoog.
Routekaart
De bezoekers werken samen in tweetallen met een eigen routekaart waarop opdrachten
staan vermeld en aantekeningen kunnen worden gemaakt.
Handleiding
Docenten en begeleiders ontvangen een beknopte handleiding en het inspiratieboek
‘Tekenen voor Vrede’ met toegang tot een website met 100 ideeën om de wereld mooier te
maken. Voor de ontvangst van de groepen in de Express is voor begeleiders een instructie
beschikbaar.

Certificaat
Aan het eind van het bezoek ontvangen de leerlingen een certificaat met feedback op de
keuzen die ze in de tentoonstelling hebben gemaakt.

De V–LAB Express huren
De V - LAB Express is te huur voor plaatselijke of regionale organisaties zoals kerken,
gemeenten, musea, instellingen voor jeugd- en jongerenwerk, enz. Als u de Express huurt,
nodigt u scholen, kinderen en jongeren uit om een bezoek aan de Express te brengen.
Hiervoor is een digitale flyer beschikbaar.
Transport
Door een transportonderneming wordt de Express naar een locatie in het dorp of stad
gereden en geparkeerd, bijvoorbeeld voor of op het terrein van een school, de parkeerplaats
van het gemeentehuis of het kerkplein. U krijgt de sleutels van de chauffeur overhandigd of
van tevoren toegestuurd. Vanaf dat moment ‘is de Express van u’ en kan de feestelijk
opening plaatsvinden. Vooraf heeft u de instructies op papier ontvangen en indien gewenst,
is een instructie voor alle begeleiders ter plaatse mogelijk.
Plug and play
De Express kan na plaatsing direct worden gebruikt. De tentoonstelling is door ons verzekerd
voor schade, maar tijdens de huurperiode bent u verantwoordelijk voor een goed beheer.
Extra verplaatsingen
Indien gewenst kan de Express verplaatst worden binnen de huurperiode, maar we moeten
daarvoor wel extra kosten in rekening brengen. Soms kan een transportbedrijf ter plaatse
ingeschakeld worden. Meestal is het gemakkelijker om met de bezoekers lopend of met de
fiets naar een centraal punt te komen.
Afmetingen
De Express is inclusief cabine bijna 15 meter lang. Dit betekent dat de wagen niet door
nauwe straten kan rijden. Na plaatsing wordt de cabine afgekoppeld en rijdt de chauffeur
weer weg. De huurder vult een zogenaamd ‘locatieformulier’ waarop aangegeven is waar en
hoe de Express geparkeerd moet worden.

Voor het plaatsen van de Vrede Express is soms een (parkeer-) vergunning nodig. Informeer
bij de gemeente of politie. De huurder is hiervoor verantwoordelijk.
Gastheren, gastvrouwen
Om de groepen kinderen gastvrij te ontvangen, schakelt u enkele gastheren of gastvrouwen
in. Dit zijn medewerkers van plaatselijke en regionale culturele en maatschappelijke
instellingen, kerken, medewerkers van de gemeente of vrijwilligers. Ook kunnen stagiaires
van lerarenopleidingen worden ingeschakeld. Deze gastheren of gastvrouwen krijgen
schriftelijk een duidelijke instructie. Ook kunnen zij zich eventueel vooraf gaan oriënteren bij
de Express in een andere gemeente.
Duur van het bezoek
Een bezoek aan de Express duurt 45 – 60 minuten. Elk uur kan er een nieuwe groep komen.
Gedurende schooltijden betekent dat: ‘s morgens maximaal drie groepen en ‘s middags
maximaal twee groepen met uitzondering van de woensdagmiddag (basisonderwijs). Voor
andere groepen gelden andere tijden. Als de coronamaatregelen van toepassing zijn, zal ook
extra tijd ingepland moeten worden om de contactpunten in de Express te reinigen.
Huur voor manifestaties
Regelmatig wordt de V - LAB Express geplaatst op manifestaties of conferenties van één dag.
De vaste lasten en de vervoerskosten zijn hoog, maar voor weinig extra kosten kan de
Express een week of langer blijven staan. Hierdoor is bezoek van scholen mogelijk.

Ondersteuning
U krijgt optimale ondersteuning van de Stichting Vredeseducatie om de komst van de
Express tot een succes te maken, waar iedereen met tevredenheid op terug kan kijken. Er
wordt zorggedragen voor:
- verzekering voor transport en verhuurperiode
- vervoersplanning van de ‘Express’
- routekaarten voor de bezoekers
- een voorbeeld persbericht voor de regionale pers en media
- foto’s die ter beschikking mogen worden gesteld aan de pers
- een voorbeeld evaluatieformulier
- handleiding voor docenten: Inspiratieboek Tekenen voor Vrede
- schriftelijke instructies voor gastheren en gastvrouwen
- instructiebijeenkomst voor gastheren en gastvrouwen (op aanvraag)
De huurder zorgt voor:
- uitnodigingen aan de scholen/instellingen en het maken van een rooster
- regionale publiciteit
- parkeervergunning voor de duur van de huurperiode
- contacten met scholen, gemeentebestuur, maatschappelijke instellingen i.v.m. de opening
- ontvangst van de bezoekers door een gastheer/gastvrouw
- evaluatie
- financiën
Overeenkomst
De Stichting Vredeseducatie in Utrecht sluit met de huurder een overeenkomst af waarin
veel details zijn geregeld.
Verzekeringen
De V-Lab Express is verzekerd voor brandschade, aansprakelijkheid, diefstal en beschadiging
na inbraak. Onze verzekeringsmaatschappij dekt geen schade als er geen sprake is van braak.
De Express mag bij geopende deur niet onbeheerd worden achtergelaten. Gebeurt dit toch
dan is de huurder aansprakelijk.
Optie nemen
Belangstellende organisaties kunnen voordat zij de huurovereenkomst aangaan enkele
weken een vrijblijvende optie krijgen. Deze optie wordt schriftelijk bevestigd in de vorm van
een conceptovereenkomst. Wanneer de verhuur definitief wordt, krijgt de huurder
gelegenheid de conceptovereenkomst aan te vullen, waarna deze in tweevoud wordt
opgemaakt en door beide partijen wordt ondertekend. Na ondertekening volgt een factuur
voor 50% van de totale geschatte kosten. Direct na de huurperiode volgt een afrekening op
basis van het aantal routekaarten en handleidingen die zijn gebruikt.
Huurprijs
De huurprijs bestaat uit vaste kosten en variabele kosten. De vaste kosten omvatten het
organisatorisch draaiboek, organisatie en logistiek, transport van en naar locatie (bij > 150

km vanaf Nijmegen geldt een toeslag), verzekering van het transport en de tentoonstelling,
instructiemateriaal voor het bezoek aan de tentoonstelling en het certificaat dat de
bezoekers aan het eind krijgen uitgereikt.
De variabele kosten omvatten de huurprijzen per week, de routekaarten van de bezoekers
en de docentenhandleidingen.
Op aanvraag kan een medewerker van de Stichting Vredeseducatie een
instructiebijeenkomst voor vrijwilligers en docenten houden in de V-LAB Express. De kosten
hiervoor zijn € 80,- excl. reiskosten gebaseerd op 0,19 per km vanaf Nijmegen.

Huurprijs
De huurprijs is gebaseerd op een deel vaste kosten en een deel variabele kosten*.
A.

Vaste kosten
Planning en organisatie, transport, verzekering, instructiemateriaal

B.

€

1.800, -

Huurprijs 1e week

€

395,-

Huurprijs 2e week

€

275,-

Huurprijs 3e week

€

240,-

Huurprijs voor de 4e en de volgende weken

€

200,-

Routekaart per bezoeker*

€

0,40

Docentenhandleiding/Inspiratieboek ‘Tekenen voor vrede: 100 manieren €
om de wereld mooier te maken’. Per bezoekende docent

14,95

Variabele kosten

(Winkelprijs € 24,95. Inclusief toegang tot werkvormen website)
* Bovengenoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW en 9% BTW voor het drukwerk.
** Het aantal Routekaarten en docentenhandleidingen wordt ingeschat en na het bezoek definitief gefactureerd.

V-LAB Express
Een promotiefilmpje (3:19): https://youtu.be/eIRkioUBm7s
Foto impressie (1:00): https://youtu.be/LEP8twnT5QM

Rekenvoorbeeld
Stel, de V–LAB Express reist naar V - Stad voor 2 weken.

A.

Vaste kosten
Planning en organisatie, transport, verzekering, instructiemateriaal

€

1.800, --

Huurprijs 1e week

€

395,--

Huurprijs 2e week

€

275,--

700

Routekaart per bezoeker*

€

280,--

20 ex.

Docentenhandleiding/Inspiratieboek ‘Tekenen voor vrede: 100 manieren €
om de wereld mooier te maken’. Per bezoekende docent

299,--

B.

Variabele kosten

(Winkelprijs € 24,95. Inclusief toegang tot werkvormen website)

Totaal excl. btw

€

Btw 21% over de verhuur € 2.970,Btw 9% Handleiding Tekenen voor vrede € 299,-

Totaal incl. btw*

3.049,-640,29
26,91

€

3.716,20

Kosten per deelnemer: € 3.049,- : 700 = € 4,35 (excl. btw)
* Buiten Nederland geldt een btw-vrijstelling als de huurder een btw-nummer heeft.
Dan is sprake van een intracommunautaire levering.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over huurmogelijkheden en planning contact op met de
Stichting Vredeseducatie via Email: vrede@xs4all.nl

Democratiefabriek is deelnemer in de Cultuurkaart

