
Onze Huurders 
Ruimtes 

 

Wij faciliteren therapeuten, coaches, docenten en trainers met de verhuur van praktijkruimtes en 

groepsruimtes. Inbegrepen in de huurprijs is water, gas, licht, schoonmaak en gastennetwerk. Wil je 

gebruik maken van het beveiligde netwerk dan betaal je € 5,-- meer. Huur je op contractbasis dan word 

je vermeld op de Ont-Moet website en word je redacteur van onze Ont-Moet Facebookpagina.  

 

 

 

Anna - Muziektherapeute 
Dominique en John zijn hele fijne, flexibele eigenaars van Ont-Moet. Ik vind 
hen zeer persoonlijk, altijd opgewekt, professioneel, meedenkend, met top 
faciliteiten en een super goede service! 

 

Annie – Yoga docent 
Ik huur inmiddels tweejaar een ruimte voor mijn yoga lessen bij Ont-Moet. 
Dominique en John hebben me vanaf de eerste dag warm ontvangen. 
Het centrum heeft bergen op zoom veel te bieden er zit veel expertise 
binnen de muren van Ont-Moet. John en Dominique denken met je mee, 
staan open voor verandering en bewegen mee met alle obstakels die ze 
tegen komen.  Ze bestaan deze maand 5 jaar en zijn nog steeds groeiende 
leuk om te zien dat het ondernemingsbloed bij beiden door hun vaten 
stroomt. Ze geven toekomstige jonge mensen een kans om stage te lopen 
en zich op hun eigen manier te laten ontplooien. Ik hoop nog lang gebruik 
te mogen maken van de zaal en uit te groeien tot iets moois binnen de 
muren van Ont-Moet. 
. 

 

Rianne - Gezinscounselor 
Warm, vriendelijk, persoonlijk en professioneel. Centrum Ont-Moet is een plek 
waar je terecht kan voor persoonlijke groei en ontwikkeling. In het diverse aanbod 
door verschillende professionals vind je vast een vorm die aansluit bij jou.   

 

Marja - Mindfulness 
Sinds januari 2020 huur ik een fijne ruimte voor mijn mindfulness 
trainingen bij Dominique en John, het zijn de enthousiaste eigenaren van 
Ont-Moet, Centrum voor Aandacht en Bewustzijn. 
Wat ik prettig vind is o.a. de korte lijntjes, ze staan meteen klaar als ik 
vragen heb en ja, ik heb ze niet voor niets aanbevolen als Beste 
Ondernemer van het Jaar in Bergen op Zoom! 
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Carla – Tai Chi docent 
Het centrum voelt voor mij als thuiskomen met gelijk gestemde collega’s. 
De zalen zijn ruim en mooi, er wordt rekening gehouden met je wensen als 
docent, om zo goed en fijn mogelijk les te kunnen geven. 
Een dikke pluim voor de eigenaren John & Dominique  
 

 

Karin Veeger - Yoga docent 
John en Dominique hebben een heel mooi en gedegen centrum weten 
neer te zetten. Een fijne plek waar ik als yoga juf graag onderdeel van ben. 
Ze hebben altijd met me meegedacht en hebben me ondersteund waar 
mogelijk. Zij zijn een geweldige motor achter dit hele concept en door 
Dominique en John weten steeds meer mensen Ont-Moet te vinden. 
 

 

Susanne – Psychosociaal Therapeut 
Een half jaar na de opening van centrum Ont-Moet kwam ik via een oud-
collega bij John en Dominique terecht. 
Onze ontmoeting was vanaf het begin meteen vertrouwd, en de 
praktijkruimte die ik hier huur was vooral goed voelend en rustig qua 
aankleding. Het gaf een opgeruimd gevoel net zoals ik hun heb leren 
kennen. Wanneer er iets is, b.v. kapotte klok ( niet onbelangrijk in mijn 

werkruimte 😊) staat John meteen klaar om dit te maken. 
In de vierenhalf jaar dat ik nu praktijk houdt in Ont-Moet hebben we hier 
onder leiding van Dominique en John een mooi team neergezet. Ieder met 
hun eigen expertise. Wanneer nodig verwijzen we door naar elkaar of 
kunnen we met elkaar sparren m.b.t. andere mogelijkheden die er evt. 
voor een client zijn, er is veel wijsheid in huis.  
Zo fijn dat ik deze plek  heb gevonden om mijn cliënten te ontvangen. 
Naast de praktijkruimte huur ik ook met een regelmaat de zaal voor een 
opstellingenavond of ochtend.  
Ook hier is het hun ondernemersbloed wat stroomt en altijd mee wil 
denken en/of bewegen hoe zaken anders en/of beter kunnen qua ruimte. 
Inmiddels zetten ze nu 5 jaar ( gefeliciteerd lieve mensen) het centrum 
voor aandacht en bewustzijn op de kaart in Bergen op Zoom, zo’n unieke 
plek vlakbij het stadshart van Bergen op Zoom. Ik ben vanuit mijn hart heel 
blij met dit stel dat  ze hieraan begonnen zijn en blijven ver(der) bouwen! 
 


