Schimmelt 2 – 16 “Spaces” - Eindhoven

Aanvaarding per direct.

Een kantooromgeving op maat in jouw
stijl en met flexibele contractvoorwaarden.
•
•
•
•
•
•

Prive kantoorruimte v.a. 20 m²
Full service oplossing; receptie ondersteuning,
business grade IT & Telecom, Meubilair,
schoonmaak, beveiliging en gas/water/licht
24/7 toegang
Vrij toegang tot (Spaces & IWG)
Business Clubs/Lounges overal ter wereld
Prijs v.a. €1340 per maand

De stad draagt de bijnaam 'De Lichtstad', omdat Philips
hier is opgericht. Pak dus ook je eigen spotlight in deze
innovatieve omgeving. Op kantoor in het hart van deze
bruisende stad heb je vanaf je gekozen werkplek uitzicht
op onze buren op het gebied van boekhouding en
financiën: KPMG en ING. Of het nou om een
privékantoor gaat of om een vergaderzaal, je wordt
omringd door grote ramen en witte muren, waardoor de
heldere, natuurlijk productieve werkomgeving nog beter
tot zijn recht komt.
Zodra je toe bent aan een welverdiende schermpauze,
kun je bijkomen op het gemeubileerde dakterras of
genieten van een culinaire avond in één van de
tientallen restaurants op 10 minuten loopafstand: van
Argentijns tot Italiaans tot Aziatisch. Ook kun je je
toevlucht zoeken in het grote aanbod aan
winkelmogelijkheden vlak bij je kantoor.

Voorzieningen

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Inrichting/kantoormeubilair ( naar eigen keuze )
Servicekosten
Energiekosten
Lokale belastingen
Gebruik algemene ruimte
Faciliteitenbeheer (schoonmaak, beveiliging, e.d.)
Ondersteuning van de receptie (postservice, ontvangst
gasten, e.d.)
Adresservice (gebruikt van ons adres als uw zakelijke adres,
ook mogelijk voor inschrijving KvK)
Gratis Gold Card voor onbeperkt toegang tot al onze
business lounges wereldwijd
Telefoonservice (lokaal nummer, lijn, toestel)
Internet (standaard/kabel en wifi)
Gebruik keuken
Gebruik Community Meeting Room 2 uur op de dag zelf.
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