
Stay at Eindhoven Tower
Bogert 31 - Eindhoven



Het concept

Eindhoven Tower is het antwoord op de zoektocht van 
ondernemers, bedrijfseigenaren en ZZP’ers naar high-end 
werkruimte. Zo één van de hoogste kwaliteit, met een 
gevoel van thuiskomen. Maar dan me dagelijks heel veel 
mensen over de vloer. In totaal zijn op de begane grond 9 
werkruimtes gerealiseerd, met variërend tussen de 1-6 
werkplekken. Dat alles in hartje Eindhoven. 

Het verhuurconcept zit als volgt in elkaar: je huurt een 
werkruimte voor exclusief gebruik voor jouw bedrijf, maar 
inclusief een breed scala aan faciliteiten. Plug-and-play, 
om in de hippe termen te blijven. Het enige wat jij hoeft te 
doen is je laptop/computer aansluiten. De overige 
voorwaarden om optimaal te kunnen werken regelen wij. 

Ben je na enige tijd je jasje gegroeid? Als geen ander 
weten wij dat groei binnen je bedrijf moeilijk te 
voorspellen is. De werkruimtes die hoger gelegen zijn in 
het gebouw (van in totaal 16 verdiepingen) bieden ruimte 
voor meer dan 6 werkplekken. Er zin dus binnen het 
gebouw verschillende mogelijkheden die we samen 
kunnen verkennen. 



Dit is wat je 
krijgt. 
Als basis
• Supersnelle glasvezel en eigen wifi-

netwerk;
• Koffie en thee; maar dan echt lekkere;
• Climate control; een aangename 

temperatuur met voldoende zuurstof;
• 24/7 toegang tot het gebouw;
• Printfaciliteiten; inclusief 150 ZW en 

50 kleur per maand. 

Faciliteiten in de werkruimte
• Een privéruimte voor jouw bedrijf;
• Volledig gemeubileerd;
• Volop kastruimte;
• Ledverlichting;
• Digitaal Touch paneel; klanten bellen 

direct bij jou aan. 

Gedeelde faciliteiten voor flexibel 
gebruik 
• Flexibele werkplekken, waaronder sta-

bureaus en twee zitjes;
• Een luxe pantry met een grote koelkast; 

altijd handig;
• Toiletten;
• Ontmoetingsruimte;
• Brainstormruimte voor 2-3 personen; 
• Vergaderruimte voor 6-10 personen;
• Presentatiescherm;
• Twee geluidsdichte ruimtes; voor bellen 

en digitaal overleg.



Een community die je inspireert

Het financiële plaatje
De huurprijs is all-in. Je betaald dus één vast 
bedrag per maand, waarbij iedere medewerker 
van het bedrijf gebruik mag maken van alle 
faciliteiten zoals beschreven. 

De minimale huurperiode is één (1) jaar, daarna 
is de maandelijks opzegbaar. 

7. | 4 werkplekken     21,6 m²  € 975,- per maand 
9. | 2-3 werkplekken  17,8 m²  € 800,- per maand 

Bereikbaarheid
Gelegen in hartje Eindhoven. Op 5 
minuten wandelen van het station. Op 
loopafstand van verschillende 
sportfaciliteiten. 

Er is een afgesloten fietsenstalling 
aanwezig. 

Huurprijs parkeerplaats
Vaste parkeerplaats € 90,- per maand 
(optioneel en beperkt beschikbaar).
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