Prijslijst
Flexibel werkplek *

Vast werkplek **

Kantoorruimte **

Aantal personen

1 persoon

1 persoon

geschikt voor 2 of meer personen

Werkplek

Willekeurige beschikbare werkplek

Vast werkplek

Vaste werkplek(ken)

Vergaderen

Onbeperkt gebruik van beschikbare
ruimte, reserveren tegen actuele prijzen

Onbeperkt gebruik van beschikbare
ruimte, reserveren tegen actuele prijzen.
Eerste 8 uur per maand gratis.

Onbeperkt gebruik van beschikbare
ruimte, reserveren tegen actuele prijzen.
Eerste 8 uur per maand gratis.

internet

Onbeperkt toegang

Onbeperkt toegang

Onbeperkt toegang

Kastruimte

Optioneel - extra kastruimte in nabijheid
van werkplek

Optioneel - extra kastruimte in nabijheid
van werkplek

Onbeperkt toegang

Printen, Kopieren
en scannen

Optioneel 75 zwart wit + 25 kleur afdrukken

Inclusief 75 zwart wit + 25 kleur afdrukken

Inclusief 75 zwart wit + 25 kleur afdrukken

Koffie en Thee

Onbeperkt

Onbeperkt

Onbeperkt

Prijzen (excl BTW) *

¤ 33,- per dag / 19,50 per halve dag
10 dagen strippenkaart ¤ 299,-

¤ 239,- per maand / 12 maanden vast
¤ 259,- per maand / 6 maanden vast
¤ 279,- per maand / 3 maanden vast

¤ 459,- per maand voor 2 personen
¤ 50,- per extra persoon / 12 maanden vast

Geen inschrijf/opstartkosten
– Bij 3 maanden vast contract, 1 maand opzegtermijn
– Bij 6 of 12 maanden vast contract, 2 maanden opzegtermijn
– Wordt een contract van 3 maanden verlengd naar 6 of 12 maanden, wordt het verschil verrekend
* Bij een flexibel werkplek wordt geen borg in rekening gebracht
** Bij een vast werkplek, 1 maand borg, betaling per maand vooraf

Unit

Op aanvraag
neem contact op met Loods52
info@loods-52.nl of bel naar 0164 248 660

Optioneel bij Flexibel- en vast werkplek,
kantoorruimte en unit.
Bureaulade blok

¤ 5,-

Locker

¤ 5,-

archiefkast klein

¤ 7,50

archiefkast groot

¤ 10,-

archiefkast XL

Faciliteiten & Services
Telefoon

Informeer bij ons naar de mogelijkheden
en kosten

Boekhouding

vanaf ¤ 90,- per maand, ¤ 50,- opstartkosten, verwerking in
Exactonline ¤ 27,50 per maand
Maandbedrag voor het opstellen van de jaarrekening door
accountant is op aanvraag

Print / copy service

¤ 15,- voor 75 zwart wit + 25 kleur afdrukken

Zakelijk adres

¤ 33,- per maand voor een periode van 12 maanden

en post ontvangen

Prijzen zijn exclusief btw

¤ 12,50

Prijzen per maand exclusief btw voor de duur van het contract

Opslagruimte

Vergaderen

			
Small (1,5 m3) *
¤ 12,50
1,2m x 0,6m x 2,15m

Kijk voor actuele prijzen en beschikbaarheid op www.loods-52.nl/8-ruimte-reserveren

Medium (18m3) *

¤ 119,50

2,35m x 3,6m x 2,15m

Large (26,5 m3) *

¤ 159,50

2,5m x 5m

x 2,15m

Extra Large (32m3) * ¤ 189,50
2,5m x 6m x 2,15m
		
Losse open ruimte ¤ 6,- per m2 per maand exclusief btw voor de duur van het contract
Voor dagdeel- of dagprijzen, neem contact op met
Loods52: info@loods-52.nl

Bij vaste werkplek, kantoorruimte en unit
– Onbeperkt gebruik van de beschikbare ruimte
– Bij reserveren zijn per persoon per maand de eerste 8 uur gratis
– Boven deze uren worden actuele prijzen berekend
– Reserveren via www.loods-52.nl/reserveren

Showroom
Kijk voor actuele prijzen en beschikbaarheid op www.loods-52.nl/8-ruimte-reserveren

– Prijzen per maand exclusief btw bij een 3 maanden contract
– Bij 6 tot 12 maanden contract 10% korting
– Wordt een contract van 3 maanden verlengd naar 6 of 12 maanden,
wordt het verschil verrekend
* Opslag inclusief legplanken		
		

Heb je nog vragen? Stuur een mail naar info@loods-52.nl of bel ons op 0164 248 660
Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Met deze prijslijst vervallen alle voorgaande prijslijsten.

