Locatiebrochure

Eindhoven Centrum

Place for Bizz Eindhoven Centrum
Denk je aan Eindhoven, dan denk je aan gezellige terrasjes op de Markt. Aan Philips, aan het bijna
jaarlijkse kampioensfeest van PSV en aan Guus Meeuwis die elke zomer het Philips Stadion op zijn
kop zet. En aan Stratumseind, dat even bruisend is als het lokale ondernemingsklimaat. Nergens in
Nederland groeit de economie zo snel als in Eindhoven. Hier zijn alle randvoorwaarden om succesvol te zijn in overvloed aanwezig. Place for Bizz Eindhoven Centrum maakt het mogelijk om jouw
eigen onderneming in hartje lichtstad in de schijnwerpers te zetten!
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De voordelen van Eindhoven Centrum
Place for Bizz Eindhoven Centrum ligt op de hoek van de KanaaldijkZuid en de Tongelresestraat, aan de rand van de binnenstad en
met uitzicht op het Eindhovens Kanaal. Vanaf de doorgaande weg
is deze aantrekkelijke locatie uitstekend zichtbaar.
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Eindhoven Centrum beschikt over ruime parkeergelegenheid aan
de achterzijde van het pand. Als huurder van Place for Bizz kun je
gebruikmaken van het eigen, afgesloten parkeerterrein. Ook als je
met het openbaar vervoer reist, is Place for Bizz Eindhoven Centrum
een slimme keuze. Een kwartiertje wandelen vanaf treinstation
Eindhoven en je bent er!
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Huurder aan het woord
Charlotte Derkx is mede-eigenaar van Derkx & Van Hoek Bewindvoering; een kantoor dat de financiën beheert van
mensen die dit tijdelijk of duurzaam niet kunnen. Charlotte huurt sinds januari 2018 bij Place for Bizz.
“Wij hebben gekozen voor een kantoorruimte bij Place for Bizz Eindhoven Centrum omdat we hier een eigen voordeur
hebben. Dat zien wij als het grootste voordeel. Wij willen ons onderscheiden als kantoor door een ruime bereikbaarheid
in de breedste zin van het woord.”
“De bijeenkomsten die Place for Bizz organiseert, zoals taart-, soepmomenten en
vrijdagmiddagborrels, vind ik erg gezellig. Het is leuk om regelmatig op een informele
manier met je medehuurders te kunnen praten, in plaats van alleen maar een
‘goedemorgen’ in de gang.”

it’s a great place for
doing business

Huurprijzen en condities
Kantoren

vanaf prijs p/maand

Bedrijfsruimte*

vanaf prijs p/maand

• 31 m vvo (21 m netto)
• 44 m2 vvo (30 m2 netto)
• 77 m2 vvo (53 m2 netto)

E 474
E 678
E 1.155

• 78 m vvo (netto)
• 110 m2 vvo (netto)
• 125 m2 vvo (netto)

E 950
E 1.355
E 1.523

Atelier*

vanaf prijs p/maand

• 56 m2 vvo (netto)

E 950

* Deze ruimtes zijn voorzien van een verhoogd plafond (vrije hoogte 5,4 meter),
eigen toegangsdeur, toilet, water en afvoer. Het elektriciteitsverbruik is niet
inbegrepen, dit wordt doorberekend op basis van eigen verbruik.
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* Deze ruimte heeft een hoger plafond, eigen toegangsdeur, toilet, water en afvoer.
Het elektriciteitsverbruik is niet inbegrepen, dit wordt doorberekend op basis
van eigen verbruik.

Kantoren
Bedrijfsruimte
Atelier
Algemene ruimten

Begane grond

2

Alle prijzen op basis van contract voor onbepaalde tijd met opzegtermijn
van 2 maanden.

Diensten en voorzieningen
(in de huurprijs inbegrepen)

• Verbruik gas en water. Elektra m.u.v. bedrijfsruimte en atelier.
• Onderhoud en schoonmaak van de algemene ruimten, alsmede het
tuinonderhoud, afvalverwerking, glasbewassing en overige onderhoudswerkzaamheden.
• Centraal geregelde beveiligingsinstallatie, automatische doormelding naar de
meldkamer en alarmopvolging (kosten voor rekening van de huurder).
• Parkeren op eigen parkeerterrein.
• Gratis vergadertegoed (20 uur per kwartaal) voor een vooraf gereserveerde
spreekkamer, o.b.v. beschikbaarheid. Geldig op alle Place for Bizz locaties.
• 24/7 toegang.

Huurvoorwaarden
• Waarborgsom van 2 maanden huur.
• Om de veiligheid van het pand te kunnen garanderen is de inbraakbeveiliging
voor alle units verplicht. Het pakket (E 35 per maand) bestaat o.a. uit de
aansluiting op de centraal geregelde installatie en automatische doormelding
naar de meldkamer.
• Alle units zijn voorzien van een glasvezel- en telefoonaansluiting,
huurder heeft de mogelijkheid om hier een internet-/telefoonabonnement
op aan te vragen.
• Flexibel huren, slechts 2 maanden opzegtermijn.

placeforbizz.nl

Over ons
Bij Place for Bizz geloven we dat mensen zakelijk het
beste uit de verf komen in een omgeving die voelt als
thuis. Daarom zorgen we voor business centers waar
mensen zichzelf kunnen zijn en (h)erkend worden.
En waar ze hun successen en ervaringen kunnen delen
met anderen, want we zijn ervan overtuigd dat anderen
ontmoeten kan leiden tot mooie, nieuwe kansen.
We doen er alles aan om jou een werkplek te bieden
waar je je thuis voelt. Een plek waar je prettig en
ongestoord kunt werken terwijl je deel uitmaakt van
het actieve netwerk van Place for Bizz.

Kanaaldijk-Zuid 19
5611 VA Eindhoven
040 - 263 11 11
info@placeforbizz.nl

Place for Bizz is een concept van Bedrijvencentra Regio Eindhoven B.V.
gevestigd aan de Collseweg 23, 5674 TR te Nuenen. Voor meer informatie
bezoek onze website www.placeforbizz.nl.

Dit document is met de grootste zorg samengesteld.
Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

placeforbizz.nl

onderdeel van de BanBouw groep

Locatiebrochure

Eindhoven De Hurk

Place for Bizz Eindhoven De Hurk
Voordat we de naam Place for Bizz op de gevel van een nieuw business center laten plaatsen,
kijken we natuurlijk eerst of de bereikbaarheid perfect in orde is en blijft. De ligging van Place for
Bizz Eindhoven De Hurk is wat dat betreft wel erg uniek, beseffen we. Dit centrum ligt pal aan de
A2/N2 en de bus stopt haast voor de deur. Eindhoven De Hurk is modern en de omgeving is
verrassend groen, met een lounge en terras aan het water. (Net)werken en ontspannen gaan in
Eindhoven De Hurk hand in hand.
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Ondernemers die hier huren, pauzeren graag in de lounge of op het
terras. Daar heb je een fraai, rustgevend uitzicht over het Beatrixkanaal.
De omgeving van Eindhoven De Hurk is erg groen en de laadpaal voor
elektrische auto’s op de parkeerplaats is een extra service naar
milieubewuste automobilisten.
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De voordelen van Eindhoven De Hurk
Place for Bizz Eindhoven De Hurk ligt aan de Hurksestraat, op
bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven. De bereikbaarheid van dit
centrum is nauwelijks te overtreffen, zowel met eigen als met openbaar
vervoer. Het is een nieuw, zeer representatief en duurzaam business
center dat alles biedt waar de ondernemer van nu behoefte aan heeft.
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Huurder aan het woord
Jochem Terlunen is eigenaar van Scherpthe, een bedrijf dat Epicor ERP-softwareoplossingen levert aan bedrijven,
vooral in de maakindustrie, handel en distributie. Jochem huurt sinds januari 2017 bij Place for Bizz.
“De locatie aan de Ring Eindhoven is gunstig, zowel voor medewerkers als relaties. Dat is een belangrijke afweging geweest
om voor deze locatie te kiezen. Daar heb ik geen moment spijt van gehad. We zijn begonnen in een kleine ruimte, toen we nog
maar met drie mensen waren. Nu zijn we met tienen. Gelukkig konden we probleemloos doorschuiven naar een grotere ruimte.”
“Place for Bizz organiseert regelmatig bijeenkomsten. Dat zijn goede kansen om
andere huurders te ontmoeten en wij doen er ook altijd aan mee. Waar we ook erg
naar uitkijken, is het resultaat van de verbouwing en de extra bedrijvigheid die
hiermee verwacht wordt.”

it’s a great place for
doing business

Huurprijzen en condities
Conferentieruimte

Conferentieruimte

Kantoren A-vleugel

vanaf prijs p/maand

Spreekkamer

• 26 m vvo (16 m netto)
• 32 m2 vvo (20 m2 netto)
• 64 m2 vvo (40 m2 netto)

E 513
E 610
E 1.221

Spreekkamer

Kantoren B-vleugel
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Spreekkamer

Spreekkamer

• 42 m2 vvo (26 m2 netto)
• 62 m2 vvo (39 m2 netto)
• 168 m2 vvo (105 m2 netto)
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Toilet

Keuken
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E 867
E 1.303
E 2.565

Entree

Receptie

Alle prijzen op basis van contract voor onbepaalde tijd met opzegtermijn
van 2 maanden.
H
Toilet

Lounge

Lift

Kantoren

Opslag

Algemene ruimten

D
Toilet
Keuken
Spreekkamer

H
Toilet

0.10/0.11
40m2

0.01/0.02
40m2

0.03
20m2

0.09
20m2

0.08
20m2

0.04
20m2

0.05
60m2

0.07/0.06
80m2

Begane grond A-vleugel

Diensten en voorzieningen
(in de huurprijs inbegrepen)

K1.21
105m2

K1.20
57m2

• Verbruik gas, water en elektra.
• Hoogwaardige luchtbehandeling met individuele koeling.
• Onderhoud en schoonmaak van het pand en algemene ruimten, alsmede
het tuinonderhoud, afvalverwerking, glasbewassing en overige onderhoudswerkzaamheden.
• Bemande centrale receptie (tijdens kantooruren).
• Centraal geregelde beveiligingsinstallatie, automatische doormelding naar
de meldkamer en alarmopvolging.
• Telefoonservice.
• Parkeren op eigen parkeerterrein.
• Postverzorging van inkomende post.
• Gratis vergadertegoed (20 uur per kwartaal) voor een vooraf gereserveerde
spreekkamer, o.b.v. beschikbaarheid. Geldig op alle Place for Bizz locaties,
met uitzondering van Eindhoven Centrum.
• 24/7 toegang.
• Koffie en thee.

K1.23
39m2

D
Toilet

K1.19
57m2

K1.24
39m2

H
Toilet

K1.18
29m2

K1.25
20m2

K1.17
37m2

K1.26
26m2

Lift

B-vleugel

Kantoren

Opslag

Algemene ruimten

D
Toilet
H
Toilet

Keuken

K1.01
20m2

K1.02
20m2

K1.03
20m2

K1.04
20m2

K1.05
20m2

K1.06
40m2

K1.13
20m2

K1.12
20m2

K1.11
16m2

K1.10
20m2

K1.09
20m2

K1.08
20m2

K1.07
40m2

Invalide
Toilet
K1.16
52m2

Spreekkamer

K1.14
20m2

Eerste verdieping A-vleugel

K2.21
105m2

Telefonie en ict-voorzieningen
(niet in de huurprijs inbegrepen)

K2.20
57m2

• Internetverbinding glasvezelaansluiting, incl.
gebruik en onderhoud netwerkapparatuur,
één IP-adres, VLAN en helpdesk.
• Telefoonlijn inclusief abonnement,
1 basistoestel en gesprekskosten Nederland.

K2.23
39m2

E 65
E 22,50

(Informatie-, buitenlandse en 0900-nummers worden
apart doorberekend).

D
Toilet

K2.19
57m2

per maand

• Eigen nummerblok (10 nummers).
• Patchpoort (per poort).
• Extra telefonievoorzieningen mogelijk.

K2.24
39m2

E 10
E 2,50
kosten op aanvraag

H
Toilet
Kantoren

K2.18
29m2

K2.25
20m2

K2.17
37m2

K2.26
26m2

Lift

Algemene ruimten

B-vleugel

Opslag

D
Toilet
H
Toilet

Keuken

K2.01
20m2

K2.02
20m2

K2.03
20m2

K2.04
20m2

K2.05
20m2

K2.09
20m2

K2.08
20m2

K2.06
40m2

K2.16
52m2

Spreekkamer

K2.14 K2.13
40m2

K2.12
20m2

K2.11/K2.10
36m2

K2.07
40m2

Tweede verdieping A-vleugel

K3.21
97m2

Huurvoorwaarden
K3.20
57m2

• Waarborgsom van 2 maanden huur.
• Bij aanvang betaalt u eenmalig E 250 opstartkosten
inclusief telefoon- en internetconfiguratie.
• Met uitzondering van gangbare feestdagen is de
receptie alle werkdagen bemand.
• Flexibel huren, slechts 2 maanden opzegtermijn.

K3.23
39m2

D
Toilet

K3.19
57m2

K3.24
39m2

H
Toilet

K3.18
29m2

K3.25
20m2

K3.17
37m2

K3.26
26m2

Lift

B-vleugel

Opslag

Kantoren
Algemene ruimten

D
Toilet
H
Toilet

K3.01
600m2

Derde verdieping A-vleugel

placeforbizz.nl

Over ons
Bij Place for Bizz geloven we dat mensen zakelijk het
beste uit de verf komen in een omgeving die voelt als
thuis. Daarom zorgen we voor business centers waar
mensen zichzelf kunnen zijn en (h)erkend worden.
En waar ze hun successen en ervaringen kunnen delen
met anderen, want we zijn ervan overtuigd dat anderen
ontmoeten kan leiden tot mooie, nieuwe kansen.
We doen er alles aan om jou een werkplek te bieden
waar je je thuis voelt. Een plek waar je prettig en
ongestoord kunt werken terwijl je deel uitmaakt van
het actieve netwerk van Place for Bizz.

Hurksestraat 64
5652 LD Eindhoven
040 - 263 11 11
info@placeforbizz.nl

Place for Bizz is een concept van Bedrijvencentra Regio Eindhoven B.V.
gevestigd aan de Collseweg 23, 5674 TR te Nuenen. Voor meer informatie
bezoek onze website www.placeforbizz.nl.

Dit document is met de grootste zorg samengesteld.
Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
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onderdeel van de BanBouw groep
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Helmond

Place for Bizz Helmond
Niet veel steden hebben de laatste decennia zo’n positieve ontwikkeling doorgemaakt als Helmond.
De wat sobere arbeidersstad van vroeger is tegenwoordig een bloeiende stad die richting de 100
duizend inwoners groeit. Een groeistad die op sportief, recreatief, culinair en cultureel en economisch gebied uitblinkt. Helmond biedt prachtige kansen om succesvol te ondernemen en ons centrum Place for Bizz Helmond is daar een perfect voorbeeld van. Groei mee in Place for Bizz Helmond!
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Place for Bizz Helmond is recentelijk gemoderniseerd en uitstekend
bereikbaar met zowel eigen als openbaar vervoer. De omgeving van
het centrum leent zich perfect voor een ontspannen lunchwandeling.
Ben je je lunchpakket een keer vergeten, dan is dat ook geen ramp:
op 300 meter afstand vind je het gezellige eetcafé De Pastoor.
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De voordelen van Helmond
Place for Bizz Helmond is een ruimtelijk en open business center,
gelegen aan de Steenovenweg op Bedrijventerrein Groot Schooten.
Eén minuut rijden en je bent op de doorgaande weg naar Eindhoven,
maar toch is de ligging van het centrum verrassend rustig en groen.
Over groen gesproken: op de zeer ruime parkeerplaats is een
laadpaal voor elektrische auto’s aanwezig.
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Huurder aan het woord
Rob Vogels is eigenaar van Reclamestudio GO. Dit bureau ondersteunt opdrachtgevers bij het creatief uitvoeren en
produceren van communicatiemiddelen, zowel gedrukt als online. Rob huurt sinds april 2017 bij Place for Bizz.
“Voordat ik een kantoorruimte ging huren, heb ik ruim tien jaar vanuit huis gewerkt. Maar ik was het thuiswerken beu. Ik had
weer behoefte aan mensen en bedrijvigheid om me heen. En thuis is het niet altijd makkelijk om werk en privé te scheiden.
Nu ga ik weer echt ‘naar kantoor’ en ’s avonds naar huis, dat bevalt erg goed.”
“Los van de bedrijvigheid is vooral de centrale receptie voor mij een groot voordeel.
Mijn bezoekers worden netjes ontvangen en krijgen koffie of thee. De receptioniste
neemt mijn pakjes in ontvangst en de telefoniste handelt binnenkomende telefoontjes
netjes af. Ook over de bijeenkomsten die Place for Bizz organiseert ben ik erg te
spreken. Dat zijn perfecte momenten om medehuurders, ik noem ze trouwens
collega’s, beter te leren kennen.”

it’s a great place for
doing business

Begane grond

Huurprijzen en condities
Kantoren

vanaf prijs p/maand

• 34 m vvo (25 m netto)
• 69 m2 vvo (50 m2 netto)
2

2

Atelier*

• 71 m2 vvo (52 m2 netto)

E 590
E 1.200
E 1.206

* Deze ruimten hebben een hoger plafond en een eigen toegangsdeur.

Bedrijfsruimte*

vanaf prijs p/maand

• 75 m vvo (netto)
• 150 m2 vvo (netto)

E 836
E 1.672

2

* Deze ruimtes zijn voorzien van een verhoogd plafond (vrije hoogte 5,4 meter), eigen toegangsdeur,
toilet, water en afvoer. Het elektriciteitsverbruik is niet inbegrepen, dit wordt doorberekend op basis
van eigen verbruik.

Alle prijzen op basis van contract voor onbepaalde tijd met opzegtermijn van 2 maanden.

Kantoren
Atelier
Algemene ruimten

Begane grond

Diensten en voorzieningen
(in de huurprijs inbegrepen)

• Verbruik gas en water. Elektra m.u.v. bedrijfsruimte.
• Onderhoud en schoonmaak van het pand en algemene ruimten, alsmede het
tuinonderhoud, afvalverwerking, glasbewassing, beveiliging en overige onderhoudswerkzaamheden.
• Bemande centrale receptie (tijdens kantooruren).
• Geregelde beveiligingsinstallatie, automatische doormelding naar de meldkamer
en alarmopvolging (kosten voor rekening van de huurder).
• Telefoonservice.
• Parkeren op eigen parkeerterrein.
• Gebruik kantoorapparatuur.
• Postverzorging inkomende en uitgaande post.
• Gratis vergadertegoed (20 uur per kwartaal) voor een vooraf gereserveerde
spreekkamer, o.b.v. beschikbaarheid. Geldig op alle Place for Bizz locaties,
m.u.v Eindhoven Centrum.
• 24/7 toegang.
• Koffie en thee.

Eerste verdieping
Kantoren
Bedrijfsruimte
Atelier
Algemene ruimten

1e etage

Bedrijfsruimte

Telefonie en ict-voorzieningen
(niet in de huurprijs inbegrepen)
• Internetverbinding glasvezelaansluiting, incl.
gebruik en onderhoud netwerkapparatuur,
één IP-adres, VLAN en helpdesk.
• Telefoonlijn inclusief abonnement,
1 basistoestel en gesprekskosten Nederland.

per maand
E 65
E 22,50

(Informatie-, buitenlandse en 0900-nummers worden
apart doorberekend).

• Eigen nummerblok (10 nummers).
• Patchpoort (per poort).
• Extra telefonievoorzieningen mogelijk.

E 10
E 2,50
kosten op aanvraag

Huurvoorwaarden
• Waarborgsom van 2 maanden huur.
• Om de veiligheid van het pand te kunnen garanderen is de inbraakbeveiliging voor alle units op
de begane grond verplicht. Het pakket (E 35 per maand) bestaat o.a. uit de aansluiting op de
centraal geregelde installatie en automatische doormelding naar de meldkamer.
• Bij aanvang betaalt u éénmalig E 250 opstartkosten inclusief telefoon- en internetconfiguratie.
•M
 et uitzondering van gangbare feestdagen is de receptie alle werkdagen bemand.
• Flexibel huren, slechts 2 maanden opzegtermijn.

placeforbizz.nl

Over ons
Bij Place for Bizz geloven we dat mensen zakelijk het
beste uit de verf komen in een omgeving die voelt als
thuis. Daarom zorgen we voor business centers waar
mensen zichzelf kunnen zijn en (h)erkend worden.
En waar ze hun successen en ervaringen kunnen delen
met anderen, want we zijn ervan overtuigd dat anderen
ontmoeten kan leiden tot mooie, nieuwe kansen.
We doen er alles aan om jou een werkplek te bieden
waar je je thuis voelt. Een plek waar je prettig en
ongestoord kunt werken terwijl je deel uitmaakt van
het actieve netwerk van Place for Bizz.

Bedrijventerrein nr: 3377
Steenovenweg 5
5708 HN Helmond
040 - 263 11 11
info@placeforbizz.nl

placeforbizz.nl

Place for Bizz is een concept van Bedrijvencentra Regio Eindhoven B.V.
gevestigd aan de Collseweg 23, 5674 TR te Nuenen. Voor meer informatie
bezoek onze website www.placeforbizz.nl.

Dit document is met de grootste zorg samengesteld.
Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

onderdeel van de BanBouw groep

Locatiebrochure

Valkenswaard

Place for Bizz Valkenswaard
Valkenswaard, een prachtige plek met een grote aantrekkingskracht. Een plaats waar wij van
Place for Bizz graag zijn, want er is van alles te beleven, vier seizoenen per jaar. Open coffees,
borrels, lunches en netwerkbijeenkomsten: in Valkenswaard zijn er altijd volop kansen!
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De voordelen van Valkenswaard
Place for Bizz Valkenswaard is een modern, kleurrijk en eigentijds
business center, dat ligt aan de Kerkhofstraat in Valkenswaard. In en
om het pand is er echter volop levendigheid. Het gezellige centrum
van Valkenswaard, met veel winkels en horeca, is om de hoek.
Heb je behoefte aan rust in je lunchpauze: rond Place for Bizz
Valkenswaard is er veel groen. Fijn om daar even de accu op te laden!
Place for Bizz Valkenswaard is erg geschikt voor starters of bedrijven
die doorgroeien. Het bruist er van de ondernemersactiviteiten en de
bereikbaarheid is prima de luxe. Er is een eigen parkeergelegenheid
en eigenaren van een elektrische auto’s kunnen de laadpaal gebruiken
om de accu van hun bolide op te laden.

DIJK

AKKERSTR

AAT

STR

AAT

RK

APA

OM

ELC

Huurder aan het woord
Edwin Rademakers is verkoopleider bij Storch Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH. Dit bedrijf is Europa’s grootste
fabrikant van gereedschappen voor schilders en stukadoors en huurt sinds begin 2018 bij Place for Bizz Valkenswaard.
“Bij Storch organiseren we regelmatig salesmeetings. Hiervoor hoeven we niet uit te wijken naar hotels, maar we kunnen
dit binnen Place for Bizz Valkenswaard faciliteren en dat is een groot voordeel. Intussen zorgt de receptie elke dag voor
de ontvangst van pakketten. Dat spaart ons veel tijd.”
“Binnen Place for Bizz Valkenswaard heerst een erg leuke sfeer. Veel huurders
kennen elkaar inmiddels en er ontstaan spontaan koffiemomenten. Daarnaast
organiseert Place for Bizz regelmatig leuke bijeenkomsten; kennismakingen met
nieuwe huurders, of een vrijmibo die huurders samen met de host organiseren.
Door het concept van Place for Bizz hebben wij een goede oplossing gevonden
die volledig aansluit bij onze behoefte.”

it’s a great place for
doing business

Huurprijzen en condities
Kantoren
• 34 m vvo (25 m netto)
• 64 m2 vvo (47 m2 netto)
2

2

Atelier*
• 71 m vvo (52 m netto)
2

2

vanaf prijs p/maand

Bedrijfsruimte*

vanaf prijs p/maand

E 590
E 1.149

• 77 m vvo (netto)
• 108 m2 vvo (netto)

E 888
E 1.246

vanaf prijs p/maand

* Deze

ruimtes zijn voorzien van een verhoogd plafond (vrije hoogte
5,4 meter), eigen toegangsdeur, toilet, water en afvoer. Het elektriciteitsverbruik is niet inbegrepen, dit wordt doorberekend op basis van
eigen verbruik.

E 1.273

* Deze ruimten hebben een hoger plafond en een eigen toegangsdeur.

2

Alle prijzen op basis van contract voor onbepaalde tijd met opzegtermijn
van 2 maanden.

Huurvoorwaarden
• Waarborgsom van 2 maanden huur.
• Om de veiligheid van het pand te kunnen
garanderen is de inbraakbeveiliging voor
alle units op de begane grond verplicht.
Het pakket (E 35 per maand) bestaat
o.a. uit de aansluiting op de centraal
geregelde installatie en automatische
doormelding naar de meldkamer.
• Bij aanvang betaalt u éénmalig E 250
opstartkosten inclusief telefoon- en
internetconfiguratie.
•M
 et uitzondering van gangbare feestdagen
is de receptie alle werkdagen bemand.
•F
 lexibel huren, slechts 2 maanden
opzegtermijn.

Kantoren
Bedrijfsruimte
Atelier
Algemene ruimten

Begane grond

Diensten en voorzieningen
(in de huurprijs inbegrepen)

• Verbruik gas en water. Elektra m.u.v. bedrijfsruimte.
• Onderhoud en schoonmaak van het pand en algemene ruimten, alsmede
het tuinonderhoud, afvalverwerking, glasbewassing, beveiliging en overige
onderhoudswerkzaamheden.
• Bemande centrale receptie (tijdens kantooruren).
• Geregelde beveiligingsinstallatie, automatische doormelding naar de meldkamer
en alarmopvolging (kosten voor rekening van de huurder).
• Telefoonservice.
• Parkeren op eigen parkeerterrein.
• Gebruik kantoorapparatuur.
• Postverzorging inkomende en uitgaande post.
• Gratis vergadertegoed (20 uur per kwartaal) voor een vooraf gereserveerde
spreekkamer, o.b.v. beschikbaarheid. Geldig op alle Place for Bizz locaties,
met uitzondering van Eindhoven Centrum.
• 24/7 toegang.
• Koffie en thee.

Kantoren
Algemene ruimten

Telefonie en ict-voorzieningen
(niet in de huurprijs inbegrepen)

per maand

• Internetverbinding glasvezelaansluiting, incl. gebruik en onderhoud netwerkapparatuur, één IP-adres, VLAN en helpdesk.
• Telefoonlijn inclusief abonnement, 1 basistoestel en
gesprekskosten Nederland.

E 65
E 22,50

(Informatie-, buitenlandse en 0900-nummers worden apart doorberekend).

• Eigen nummerblok (10 nummers).
• Patchpoort (per poort).
• Extra telefonievoorzieningen mogelijk.

E 10
E 2,50
kosten op aanvraag

Eerste verdieping

placeforbizz.nl

Over ons
Bij Place for Bizz geloven we dat mensen zakelijk het
beste uit de verf komen in een omgeving die voelt als
thuis. Daarom zorgen we voor business centers waar
mensen zichzelf kunnen zijn en (h)erkend worden.
En waar ze hun successen en ervaringen kunnen delen
met anderen, want we zijn ervan overtuigd dat anderen
ontmoeten kan leiden tot mooie, nieuwe kansen.
We doen er alles aan om jou een werkplek te bieden
waar je je thuis voelt. Een plek waar je prettig en
ongestoord kunt werken terwijl je deel uitmaakt van
het actieve netwerk van Place for Bizz.

Kerkhofstraat 21
5554 HG Valkenswaard
040 - 263 11 11
info@placeforbizz.nl

Place for Bizz is een concept van Bedrijvencentra Regio Eindhoven B.V.
gevestigd aan de Collseweg 23, 5674 TR te Nuenen. Voor meer informatie
bezoek onze website www.placeforbizz.nl.

Dit document is met de grootste zorg samengesteld.
Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

placeforbizz.nl

onderdeel van de BanBouw groep

