Emmasingel 33
Eindhoven

Introductie
Werken is meer dan de handen uit de mouwen steken of geld verdienen.
Van werken moeten we ook gelukkig worden. We moeten iets van
onszelf kunnen steken in alles wat we doen en verwezenlijken. En we
moeten kunnen groeien. Voor die waarden staat Welkin and Meraki. U
de kans geven om flexibele kantoorruimte te huren waarin u kunt
werken en netwerken, dat is onze specialiteit. Niet zomaar met iedereen,
maar met mensen waarmee u een band kunt opbouwen – nieuwe
coworkers die u en uw bedrijf kunnen helpen groeien. Dat alles bieden
we aan in een vijfsterrenomgeving, ontworpen met oog voor detail, om u
te inspireren en te motiveren.
Stap binnen, bestel een koffie bij onze barista, open uw laptop en laat
uw bedrijf groeien!

Beschikbaarheid
1e etage 107

15,5 m²

3 werkplekken

1e etage 109

45,8 m²

10 shared werkplekken

1e etage 112

68,7 m²

21 werkplekken

2e etage 203

33,6 m²

10 werkplekken (of 2x4)

2e etage 205

13,1 m²

2 werkplekken

2e etage 206

32,8 m²

10 werkplekken (of 2x4)

2e etage 211

68,7 m²

21 werkplekken

2e etage 212

54,2 m²

18 werkplekken

3e etage 304

31,4 m²

10 werkplekken

3e etage 306

85,1 m²

20 werkplekken (of 2x10)

Ontmoet je nieuwe werkplek
Overzicht
Bezorg uw medewerkers de best
mogelijke werkplek. Inspirerende,
flexibele kantoorruimten en
vergaderzalen die hun energie
aanwakkeren en hen motiveren om alles
op alles te zetten voor uw bedrijf. Welkin
and Meraki heeft een team specialisten
klaarstaan dat een oplossing op maat
van uw bedrijf kan zoeken, ontwerpen,
bouwen en onderhouden. We kunnen
een ruimte voor uw bedrijf inrichten in
een van onze locaties of een ruimte in
uw eigen gebouw ontwerpen, bouwen en
beheren. Wij zijn absoluut flexibel en
doen er alles aan om u precies de
oplossing te bieden die u nodig hebt!

Parkeren
Het is mogelijk om in de
onderliggende parkeergarage een
plek te huren.
€ 180,- per parkeerplek per maand
excl. btw,
Aanvaarding
Per direct
All-in Huurprijs
Vanaf € 350,- per werkplek per
maand, te vermeerderen met btw.

Wat zit er
allemaal bij?
Kantoorruimte
• Volledig uitgerust en eersteklas

gemeubileerd en ingericht kantoor
• 42 db akoestische wanden en deuren
(premium confidentillity niveau)
• Snel, redundant en volledig beveiligd
internet inbegrepen.
• Dagelijkse schoonmaak inbegrepen
• Receptie diensten inbegrepen
• Airco en verwarming inbegrepen en
geregeld per kantoor
• Arabica koffie van speciale kwaliteit,
biologische thee en water inbegrepen.
• Telefoonbeantwoording inbegrepen
met uw eigen bedrijfstelefoonnummer
• 120 zwart wit en 20 kleuren kopieën
per persoon per maand inbegrepen
• Belastingen en alle gebouw gebonden
kosten inbegrepen
• Gebouw, brand en 3rd party
verzekering inbegrepen
• 24/7/365 PKI beveiligde toegang
• CCTV beveiliging
• Follow me beveiligd printen, faxen,
scannen en kopiëren inbegrepen
• Volledige toegang tot alle
gemeenschappelijke ruimtes en
lounges
• Toegang tot alle W&M locaties
wereldwijd

SMALL
WORKSPACES
FOR BIG
BUSINESS

Meer informatie?
Zoë Fliervoet
06 13 59 78 25
zoe@thekey.nl
www.thekey.nl
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