GET IN
THE ZONE

Flexizone: +31 85-1050733 | info@flexizone.nl

Locaties in o.a. Almere, Leiderdorp, Dordrecht, Rotterdam,
Utrecht, Vianen, Houten en Eindhoven
Zie voor onze andere locaties www.flexizone.nl

YOUR ONE STOP WORKSHOP

Flexizone member voordelen
• Supersnel Wifi
• 24/7 toegang en beveiliging
• Parkeren
• Vergaderruimtes
• Keuken met gratis koffie en thee
• Flexibele huurperiode vanaf 1 maand
•	Toegang tot het Flexizone Netwerk, de app
en alle andere Flexizone locaties

v.a.€200
per maand

STOCK

Heb jij een Flexizone Studio of Space? Dan huur je eenvoudig
extra opslag van 8 m2 tot wel 250 m2. Zo blijft jouw werkplek
overzichtelijk en blijven je spullen, materialen en producten
veilig en eenvoudig bereikbaar. Heb je iets meer ruimte nodig
of juist even wat minder voorraad? De Flexizone Stock is
flexibel en beweegt zonder moeite met jou mee. Alles wat jij
nodig hebt om het overzicht te behouden!

STUDIO

v.a.€250
per maand

Bij ons heb je de ruimte om te creëren. Van ontwerp tot
productie het kan allemaal in een flexibele Studio. Jouw idee
komt hier tot leven. Kies een Studio die past bij jouw doelen
en schaal gemakkelijk op van 10 tot wel 250m2. Dankzij de
beschikbare faciliteiten maak jij je geen zorgen meer om
randzaken en bereik jij jouw optimale workflow.

v.a.€250
per maand

SPACE

Heeft jouw bedrijf meer ruimte nodig? Huur dan jouw Space:
een vast, reeds ingericht, kantoor, vanaf 2 werkplekken.
Als Flexizone member met een Space hoef jij je geen
zorgen te maken over de beschikbare faciliteiten en kan jij
je toeleggen op het echte werk. En groeit het bedrijf snel of
heb je even wat minder ruimte nodig? Wij bewegen flexibel
met je mee, zodat jij helemaal in the zone kan blijven.

SPOT

Als ondernemer begrijp jij als geen ander hoe belangrijk het is
om flexibel te zijn, maar ook om je even helemaal in je werk
vast te bijten. Met een Spot bij Flexizone krijg jij een vaste
werkplek voor een vast bedrag per maand en heb je geen
zorgen over je persoonlijke spullen, internet of schoonmaak.
Jouw Flexizone Spot is dé plek waar jij je kan focussen op dat
wat écht belangrijk is: jouw bedrijf.

€175

per maand

