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Vast kantoor

Coworking / Flex 

Virtueel kantoor

Meeting

office - meeting - coworking

®



®

Kantoor voor 1 persoon e 750*
Kantoor voor 2 personen e 450 per werkplek/mnd*
Kantoor voor 3 personen  e 400 per werkplek/mnd*
Kantoor voor 4 personen  e 350 per werkplek/mnd*
Kantoor voor 5 personen  e 325 per werkplek/mnd*
Kantoor voor 6 personen  e 300 per werkplek/mnd*
Kantoor voor 8 personen  e 290 per werkplek/mnd*

*Prijzen inclusief parking, diensten en servicekosten.

De prijs wordt bepaald al naargelang de ruimte 
die u kiest. 
Wij maken u graag een voorstel op maat.

Vast kantoor

FORMULE: e 250/mnd (excl. BTW)

- Vestiging van de maatschappelijke zetel van het  
 bedrijf/VZW
- Kantoormeubilair (1 bureau, ladeblok, kast, bureau-
 stoel per werkplek)
- Gebruik vergaderzalen met audiovisueel materiaal,  
 coworking space en flexkantoren in alle Officenters 
 (na reservatie)
- Secretariaatsdiensten: onthaal, telefoonpermanentie,
 berichtenservice, frankeren, postbehandeling
- Toegang 24/7
- Nutsvoorzieningen: electriciteit, water en verwarming
- Glasvezelinternet en telefoonabonnement + 
 toestellen (excl. gesprekskosten)
- Gemeenschappelijke print - scan - en kopie service  
 (excl. verbruik ) + kantoorbenodigheden
- Gebruik gemeenschappelijk sanitair, keuken en douches
- Onroerende voorheffing - Gemeentelijke heffingen - 
 Verzekeringen
- Parking en fietsenstalling
-  Gratis gebruik elektrische laadpalen
- Gratis Officenter fietsen ter beschikking
- Wekelijks onderhoud van kantoor en maandelijks  
 ramen wassen
- Containerdienst
- Lounge wachtruimte
- Horecafaciliteiten / koffiecorner

Coworking/Flex

Zakelijk/Virtueel kantoor

FORMULE: e 125/mnd (excl. BTW)

Businessroom (6 - 8 personen)  e 80/dagdeel   (exclusief BTW)
Meetingroom (12 - 16 personen) e 120/dagdeel (exclusief BTW)
Eventroom (40 - 60 personen) e 200/dagdeel (exclusief BTW)

Voorwaarden:
- Dagdelen van 8.00 tot 12.30 u., van 
 13.00 tot 17.30 u., van 18.00 tot 23.00 u.
- Officenter verzorgt exclusief de catering in de zalen.
In deze prijs is inbegrepen:
- Audio-visueel materiaal: beamer, projectiescherm,  
 whiteboard, flipchart, telefoon, wireless internet,  
 pennen en papier.
- Gratis parking

 

In de prijs per werkplek is inbegrepen:

Overeenkomsten: 

- Deze tarieven zijn exclusief BTW
- 3 maanden borgstelling
- Flexibele terbeschikkingsstelling overeenkomsten
- Periode zelf te bepalen, opzegtermijn 3 maanden

All-In Kantoor formule: enkele voorbeelden

Meeting

In deze prijs is inbegrepen:
- Statutaire of commerciële vestiging  van uw bedrijf
-  Locker voor administratie
- Wireless internetverbinding
- Fax – copy – print service & Postbehandeling
- Telefoonpermanentie en berichtenservice
- Gebruik van een vergaderzaal (4 keer/jaar)
- Vergoeding gefactureerd op jaarbasis
- 6 maanden borgstelling

VERGADERZALEN

De formule is geldig voor 1 persoon
In deze prijs is inbegrepen:
-  Statutaire vestiging van uw bedrijf/VZW* 
-  Onbeperkt gebruik van de coworking space in 
 alle Officenters**
-  Flexkantoor 4  halve dagen/week  of 4 dagdelen 
 gebruik vergaderzalen in alle Officenters** 
-  Locker voor administratie
-  Wireless internetverbinding
-  Fax – copy – print service  
-  Postbehandeling*
-  Telefoonpermanentie en berichtenservice*
-  3 maanden borgstelling*

*  enkel bij jaarcontracten
** tijdens kantooruren, na reservatie, 
  1 werkplek per vestiging per keer

COWORKING ABONNEMENT:  e 200
10 dagen coworking werkplek
of 5 dagen 1/2 dag Flexkantoor (1 jaar geldig) 



Antwerpsesteenweg 124   
B-2630 Antwerpen
T. +32 (0)3 870 46 46   
BE 0844 137 154
a12@officenter.eu

Officenter Antwerpen (A12)

Officenter Brussel

Luchthavenlaan 27
B-1800 Brussel (Vilvoorde)
T. +32 (0)2 486 30 00  
BE 0660 720 745
brussel@officenter.eu

Officenter Geel

Kleinhoefstraat 5  
B-2440 Geel
T. +32 (0)14 57 00 11  
BE 0652 699 637
geel@officenter.eu

Officenter Hasselt

H. van Veldekesingel 150   
B-3500 Hasselt 
T. +32 (0)11 87 08 11   
BE 0821 194 476
hasselt@officenter.eu

Officenter Leuven

Grauwmeer 1
B-3001 Leuven
T. +32 (0)16 74 47 70 
BE 0544 882 256
leuven@officenter.eu

Officenter Maastricht

Gelissendomein 8-10
6229 GJ Maastricht NL
T. +31 (0)43 7600100       
NL 851 991 440 B 01
maastricht@officenter.eu

Officenter Turnhout

Rubensstraat 104   
B-2300 Turnhout
T. +32 (0)14 47 08 47   
BE 0837 798 797
turnhout@officenter.eu

www.officenter.eu 


