
Welkin and Meraki
Emmasingel 33-35
Eindhoven



Introductie

Privé vleugel op de 2e verdieping. 

Op de 2e verdieping van het pand is een 
private vleugel gecreëerd door het plaatsen 
van wanden met een exclusieve doorgang. 
Een private space binnen het Welkin and 
Meraki concept met alle premium services. 

Op deze vleugel bevinden zich 
verschillende kantoren met in totaal 
mogelijkheid voor meer dan 70 
werkplekken, een meetingroom, lounge 
area, phone booths en eigen toiletgroep. 

De grote van de ruimtes is bespreekbaar en 
kan ingedeeld naar de wensen van de 
huurder. Er is al een mogelijkheid om te
huren vanaf ca. 180 m².



Ontmoet je nieuwe werkplek

Parkeren
Het is mogelijk om in de onderliggende parkeergarage een 
parkeerplaats te huren. 

Aanvaarding
Per direct.

Huurprijs kantoorruimte 
Op aanvraag,

Huurprijs parkeerplaats
€ 180,00 per parkeerplaats per  maand te vermeerderen met 
btw.



Wat zit er 
allemaal bij?

Inclusief services 
• Volledig uitgerust en eersteklas 

gemeubileerd en ingericht kantoor;
• 42 db akoestische wanden en deuren 

(premium confidentillity niveau);
• Snel, redundant en volledig beveiligd 

internet inbegrepen;
• Receptie diensten inbegrepen;
• Airco en verwarming inbegrepen en 

geregeld per kantoor;
• Arribica 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 gebouwgebonden

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.



Extra services
• Bar Welkin & Meraki;
• Fitness;
• Restaurant;
• Conciergerie;
• Privatisering van de evenementruimte 
• Veilige parkeergarage,  € 180,00 per 

maand excl. Btw.

Initiële factuur
• Borg ter hoogte van 3 maanden 

volledige huur;
• Installatie fee van 100 euro per 

werkplek;
• Eerste maand huur;
• Na ondertekening van het contract en 

betaling initiële factuur, is het kantoor 
voor u beschikbaar. 
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