CO WORKING

Breda, 2020

Hartelijk dank voor je interesse in COFFEELAB co-working.
Op de volgende pagina’s tref je een overzicht aan van de mogelijkheden
die we bieden.
Mochten er vragen zijn dan horen we deze graag via telefoonnummer:
088-346 34 00 (optie 5) of via het e-mailadres: br@coffeelab.nl
Vriendelijke groeten,

CO-WORKING
Hoe veel werkplek wil jij bij je koffie?
We like to work! Maar dan wel in een gezonde, groene en dynamische werkomgeving.
Je in stilte kunnen concentreren, maar ook in contact komen met anderen.
Lekker je eigen filterkoffie pakken en zelf bepalen of je mee luncht.
Vrijblijvend, levendig en verrassend.
Dit alles en nog veel meer, is co-working bij COFFEELAB.
We bieden kantoren aan voor langere tijd (all you can work), maar ook flexibele lidmaatschappen (I like to work)
Van een flexplek voor één dag tot een vast kantoor en een vergaderruimte voor jou en
je team.
JUMPSEATS
Hele dag € 25,Halve dag € 12,50
Per uur € 7,50
HOTSEATS
€ 175,- per maand
VASTE DESK
€ 275,- per maand
VERGADERRUIMTE
€ 40,- per uur
€ 120,- per dagdeel (8.00 - 12.00 / 13:00 - 17:00)
€ 200,- per hele dag

MA-VRIJ van 8:00 tot 18:00
ZA - ZO van 10:00 tot 18:00

JUMPER

Heb je behoefte aan een hele dag of een paar uur geconcentreerd werken in een
andere (groene) omgeving? Dan is de JUMPSEAT perfect voor jou!

SERVICES
•
•
•
•
•
•
•
•

Een rustige omgeving
Veel groen
Mogelijkheid tot sociale contacten
Gebruik van het offline prikbord
Snelle internetverbinding
Koffie, thee, water en vers fruit
Smaakvolle lunch (alleen bij een hele dag)
10 % korting op alle overige bestedingen bij COFFEELAB

Hele dag € 25,Halve dag € 12,50
Per uur € 7,50

Bevalt deze dag nou heel goed?
Dan kun je altijd nadenken over een hotseat zodat je gegarandeerd een maand lang
een plek hebt.

HOTSEAT

Wanneer je kiest voor een HOTSEAT heb je 7 dagen per week gegarandeerd een
plek voor ten minste één maand.

SERVICES
•
•
•
•
•
•
•
•

Een rustige omgeving
Veel groen
Mogelijkheid tot sociale contacten
Gebruik van het offline prikbord
Snelle internetverbinding
Koffie, thee, water en vers fruit
De mogelijkheid om tegen een vergoeding mee te lunchen
10 % korting op alle overige bestedingen bij COFFEELAB

•
•

Komen en gaan wanneer je wil
De mogelijkheid om post/pakketten te laten
bezorgen
In hoogte verstelbaar bureau

+
•

Per maand
€ 175,-

VASTE DESK

Een persoonlijke werkplek voor ten minste één maand die je
helemaal je eigen kan maken.

SERVICES
•
•
•
•
•
•
•
•

Een rustige omgeving
Per maand
Veel groen
€ 275,Mogelijkheid tot sociale contacten
Gebruik van het offline prikbord
Snelle internetverbinding
Koffie, thee water en vers fruit
De mogelijkheid om tegen een vergoeding mee te lunchen
10 % korting op alle overige bestedingen bij COFFEELAB

•
•
•
•

Komen en gaan wanneer je wil
In hoogte verstelbaar bureau
De mogelijkheid om post/pakketten te laten bezorgen
10 % korting op alle overige bestedingen bij COFFEELAB

+

VERGADERRUIMTE

Brainstormen, evalueren, bespreken, knopen doorhakken of trainen?
Met maximaal 10 personen kun je terecht in deze ruimte.
We bieden twee soorten arragementen aan, maar verhuren ook per uur, dagdeel of
hele dagen.

4 UUR VERGADERARRANGEMENT
€ 32,50 per persoon (minimaal 6 personen)

8 UUR VERGADERARRANGEMENT
€ 65,00 per persoon (minimaal 6 personen)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Een rustige en afgesloten ruimte
Veel groen
Snelle internetverbinding
Gebruik van Flipover
Koffie, thee, water
Ontvangt met pastry

HUURPRIJZEN VERGADERRUIMTE
Per uur € 40,Dagdeel € 120,- (08:00-12:00 /13:00-17:00)
Hele dag € 200,In bovenstaande prijzen zit geen F&B invulling.

Een rustige en afgesloten ruimte
Veel groen
Snelle internetverbinding
Gebruik van Flipover
Koffie, thee, water
Ontvangt met pastry
Smaakvolle shared lunch

OPENINGSTIJDEN
Ma-Vrij 08:00 – 18:00
Za – Zo 10:00-18:00

SFEERIMPRESSIE

