Informatie flex werkplekken en
vergaderruimten
april 2022
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De Koploper, een vernieuwend kantoorconcept!
Het voormalig belastingkantoor in Goes is getransformeerd tot een kantoorverzamelgebouw
met een vernieuwend kantoorconcept voor alle ondernemers die graag vooruit willen. De
Koploper faciliteert en verhuurt aan zowel grote als kleine bedrijven en biedt naast
kantoorruimtes ook flex werkplekken en vergaderruimten aan.
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Mogelijkheid tot huren van een kantoorruimte en gebruik maken van een flex
werkplek en/of diverse vergaderruimtes
Ontmoeten van relaties, delen en gebruik maken van centrale voorzieningen,
waaronder centrale balie/ontvangstruimte voor je relaties
Gebruik kunnen maken van Brasserie De Koploper en centrale koffiecorners
Gebruik van elektriciteit en draadloos internet inbegrepen
Hoog serviceniveau, veel faciliteiten en verschillende mogelijkheden ten opzichte van
vergelijkbare ondernemerscentra.
Eigen parkeergelegenheid (tegen betaling) en bovendien zeer centraal gelegen, pal
naast het Centraal Station Goes.
Open op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur
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Flex werkplekken
Als je af en toe een werkplek nodig hebt kun je zeker bij De Koploper terecht. In onze
dynamische flexruimte kun je in een zakelijke omgeving werken, maar je kunt er ook andere
ondernemers ontmoeten. Twee vliegen in één klap!
De flex werkplek is vooraf te reserveren via telefoonnummer 0113-288988, per e-mail
reserveringen@dekoploper.com.
Prijzen:
Flex werkplek per uur
Flex werkplek per dag
Abonnement per maand

€ 5,50
€ 30,00
€ 160,00 (onbeperkt gebruik, wel vooraf reserveren)
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Vergaderruimte
Bij De Koploper kun je ook een vergaderruimte boeken. Er is
keuze uit verschillende soorten.
De vergaderruimte dient vooraf gereserveerd te worden via
telefoonnummer 0113-288988, per e-mail
reserveringen@dekoploper.com of rechtstreeks op
https://dekoploper.huurvergaderzaal.nl/.
Prijzen:
Vergaderruimte 20 m2 (tot 4 personen)
Vergaderruimte 40 m2 (tot 8 personen)
Vergaderruimte 50 m2 (tot 12 personen)

€ 11,00 per uur
€ 22,00 per uur
€ 33,00 per uur

Huur TV scherm (verplaatsbaar)
HD Beamer inclusief scherm 2x2 meter
Flip-over (inclusief gebruik papier en stiften)

€ 40,00 per gelegenheid per dag
€ 65,00 per gelegenheid per dag
€ 10,00 per gelegenheid per dag

Koffie, chocolademelk en thee

€ 0,32 per consumptie

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Prijspeil april 2022
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