Brengt ondernemers samen
Het gebeurt echt bij ons

Welkom!
Op een perfecte zichtlocatie in Breda tussen Makro en Hornbach aan de Konijnenberg
bevindt zich Breda Business Park.
Wij bieden luxe gestoffeerde -en indien gewenst- compleet ingerichte kantoren
voorzien van airconditioning en tal van andere moderne faciliteiten, waaronder
hoogwaardige communicatieapparatuur. Maximale mogelijkheden met minimale
verplichtingen! U huurt uw eigen kantoor van +/- 10 m2 reeds vanaf €150,- per maand,
exclusief BTW en servicekosten.

Breda Business Park is uitstekend bereikbaar:
2 minuten lopen van/naar Makro Breda
Vanaf Breda CS neemt u stadsbus 4 of 117. U kunt uitstappen bij halte Konijnenberg.
5 autominuten vanaf de afrit Rotterdam A58 Breda Noord / Prinsenbeek
5 autominuten vanaf de afrit Utrecht A27 Breda Noord / Centrum
10 autominuten naar de grens België — Nederland

10 redenen
waarom ú kiest voor
Breda Business Park:
1. Locatie »

Breda Business Park ligt

6. Flexplekken »

een aantal kantoren

op een perfecte zichtlocatie tussen Makro en

zijn beschikbaar als flexwerkplekken. Zo kunt u

Hornbach aan de Konijnenberg. Bij ons kunt U

wanneer nodig uitbreiden met extra werkplekken,

terecht voor een eigen kantoor, diverse vergader

die per dag te huur zijn. Huurders met een vast

/ conferentieruimtes. Bij ons creëert u de juiste

contract maken gratis gebruik van de vergader-,

exposure voor uw bedrijf.

conferentie- en alle flexruimten.

2. Luxe »

7. Parkeren »

Wij beschikken over een

Breda Business Park

bemande receptie en luxe gestoffeerde kantoren,

beschikt over 200 ruime gratis parkeerplaatsen. Zo

allen voorzien van air conditioning. Met een

is er altijd voldoende ruimte voor uw auto, die van

dergelijk kantoor komt u met uw bedrijf goed

uw personeel en uw bezoek.

voor de dag!

10 autominuten van Breda Airport

3. Receptie & koffiecorner »

8. Flexibel in ruimte »

Wij hebben in

Breda Business Park al kantoren beschikbaar vanaf

Breda Business Park heeft tijdens kantooruren

+/- 10m2, die tevens eenvoudig en snel aan elkaar

een bemande receptie die uw bezoek

geschakeld kunnen worden.

hartelijk ontvangt en tevens inzetbaar is
voor ondersteunende diensten zoals post- en
telefoonservice. En niet te vergeten de service

9. Flexibel in termijnen »

die wij bieden vanuit de koffie corner.

Business Park is flexibel in alles, bijv. in de

Breda

huurtermijn: 3 of 6 maanden, één of meerdere

4. Bewaking »

jaren? Geen enkel probleem!
Uiteraard beschikken

wij over de nodige bewaking middels diverse
camera’s, zodat uw en onze spullen optimaal

10. Goedkoop »

veilig zijn.

kantoren in Breda Business Park zijn voordelig.

De prijzen van de

Een prachtig ruim kantoor voor 2 personen

5. Internet »

al vanaf € 305,- per maand exclusief BTW en
Wij beschikken over

een razendsnelle en veilige glasvezel
internetverbinding waar onze huurders gebruik
van kunnen maken.

service kosten.
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Breda Business Park is voorzien van 24/7 camerabewaking
RECEPTIE

Vast of flex? Vergelijk de prijzen:
Soort 			m2
Flexplek				
Flexkantoor 		
22m2
Conferentieruimte 		
50m2
Vergaderruimte 		
25m2
Huiskamer 		
22m2

Uur
€ 2,€ 8,€ 15,€ 10,€ 15,-

Dagdeel
n.v.t. 		
€ 17,-		
€ 30,- 		
€ 20,- 		
€ 30,- 		

Dag
€ 10,€ 40,€ 75,€ 50,€ 75,-

Flexplekken op een toplocatie in Breda, al vanaf € 2,= per uur / € 10,= per dag. Zowel de
flexruimtes, de vergader, conferentieruimte als de huiskamer kunt U online reserveren op onze
website www.bredabusinesspark.nl, waarop U ook de foto’s van de te huren ruimte kunt zien.

U als vaste huurder
heeft altijd de beschikking
over onze diensten.

Vast huren? Dat kan met maximale mogelijkheden tegen minimale verplichtingen: een eigen
kantoor huurt u al vanaf € 150,- per maand exclusief BTW en servicekosten,
Extra mogelijkheden tegen minimale kosten, waarbij u zeven dagen per week, 24 uur per dag
toegang heeft tot uw kantoor.
Extra mogelijkheden tegen minimale kosten:
•
•
•
•
•
•

Gebruik van telefoon met eigen nummer en zeer lage gesprekskosten
Post doorzend service
Belasting en juridisch advies
Financiële administratie
Kopiëren
Koffie, thee, gekoelde frisdrank en nog veel meer verkrijgbaar en te bestellen in de Koffie Corner

U kunt zich op ons adres inschrijven bij de Kamer van Koophandel
Gratis wifi in de gemeenschappelijke ruimten
U beschikt over uw eigen postkast en opbergruimte

Meer info ? Foto’s ? Kijk op www.bredabusinesspark.nl.

Gebruik van de vergader / conferentie flexruimtes 24/7 !
Air conditioning in al onze ruimtes
Razendsnelle glasvezelverbinding
U kunt ons adres als uw postadres gebruiken
U heeft 24 uur per dag toegang, 7 dagen per week
Gratis parkeren voor u en uw bezoek

Francois Heijblom
Koffie Corner

Piet Backx
Gebouw Beheer

Meer informatie?
Aarzel niet om contact op te nemen!
Wij kunnen U precies aangeven welke kantoren vrij zijn
of binnenkort vrijkomen.

www.bredabusinesspark.nl
Bezoekadres
Breda Business Park
Lĳndonk 4 4825 BG Breda (hoek Konĳnenberg)
T +31 (0)76 20 111 23
F +31 (0)76 20 111 24
M +31 (0)6 40 74 55 92
E info@bredabusinesspark.nl
Ontdek Breda Business Park ook op:

