(Net)werken en opslag op één

locatie

023 557 22 88

OPSLAG
Als webshophouder kun je eenvoudigweg
niet zonder opslagruimte. Webshoplocatie.nl
biedt dan ook een ruime keus aan opslagruimten. Van OFFICE LOCKER om wat kleine
kantoorspullen in op te bergen tot OPSLAG
BOX (inhoudsmaten van 1 m3 tot 2,5 m3)
of OPSLAG RUIMTE (vloeroppervlakte van
1,2 m2 tot 67 m2). Bijna 4 meter hoog, je
kunt dan ook al snel heel veel kwijt!
OFFICE LOCKER vanaf

€ 12,50

per maand, excl. BTW

OPSLAG BOX vanaf

€ 35,-

per maand, excl. BTW

OPSLAG RUIMTE vanaf

€ 75,-

per maand, excl. BTW
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Meer informatie via Schenk Makelaars 023 557 22 88
Webshoplocatie.nl

| Cruquiuszoom 51 | 2142 EW Cruquius

Unieke combinatie van werkplek & opslag

W er kp le k va na f € 1.- pe r da g!

Inspirerend - Praktisch - Zorgeloos - VOORDELIG

FLEX is een vrij toegankelijke werkplek in
informele setting om bijvoorbeeld administratie te verrichten of digitaal de weborders te
verwerken. Deze gezamenlijke werkruimte bij
webshoplocatie.nl biedt plaats aan meerdere
webshophouders om 24/7 werkzaamheden te
verrichten.

FLEX vanaf

€ 30,-

Webshoplocatie.nl biedt afsluitbare
KANTOORRUIMTE met afmetingen van 5
tot 34 m2. Deze ruimte kan als kantoor of
showroom gebruikt worden.

KANTOORRUIMTE vanaf

€ 125,-

per maand

per maand, excl. BTW

(€ 1,- per dag, excl. BTW)

FLEX+ is een
dag/tijd gebonden gegarandeerde
werkplek (ruim werkoppervlak!) die meer
privacy biedt dan de FLEX plek. Deze ruimte
biedt plaats aan acht ondernemers tegelijk. FLEX+
wordt vooraf per maand, per dag en dagdeel gehuurd.

FLEX+ vanaf

€ 100,-

per maand, excl. BTW

SERVICES (inclusief)
▶
Supersnel internet
▶
Beveiligde toegang
▶
Verwarming
▶
Verlichting
▶
Sanitair
▶
Goederenlift
▶
24/7 toegang

SERVICES (optioneel)
▶
Pakketdienst. In de hal bevindt zich het beveiligde drop off en
pick up point. De pakketdienst kopen we met zijn allen in en
besparen daar direct geld mee. Dat is dus kassa!
▶
Disposal (afvoeren van karton, papier en restafval)
▶
Showroom of presentatie ruimte
▶
Fotostudio: jouw product in de spotlight
▶
Hele goede kofﬁe en lekkere broodjes!

