Don Boscostraat 4 - Eindhoven

Dankzij de opstelling van de keuken,
vergaderkamers, zitjes, etc. ontmoeten
ondernemers elkaar bij KICK Offices. Omdat een
relatief klein aantal ondernemers dagelijks
werken in hetzelfde gebouw/ruimte werkt, met
allen een kantoor / werkplek met dezelfde
uitstraling, ontstaat een groepsgevoel en
ontstaan nieuwe samenwerkingen.
KICK Offices is gericht op sociale ondernemers
die graag kennis en ervaringen uitwisselen

Ontmoeten.
Kennis en ervaring delen
Gezamenlijke faciliteiten
Community gevoel

BESCHIKBARE UNITS
Volledig ingerichte werkplekken en units
Souterrain 4 persoons units
Verhuurd
flex werkplekken
€ 275,- per maand
Begane grond 4 persoons unit
€ 1.750,- per maand
Begane grond 4 persoons unit
Verhuurd
3e verdieping 4 persoons unit
€ 1.850,- per maand
Maandelijks opzegbaar. Prijzen zijn incl. servicekosten, excl. B.T.W.

Volledige verdiepingen
Derde verdieping 150 m²
€ 3.575,- per maand
* Excl. Btw. Incl. alle (service-)kosten.

Aanvaarding per direct.

Op eigen terrein zijn 26 parkeerplaatsen
beschikbaar. Tevens is er de mogelijkheid om
aan het Frederik van Edenplein 1, extra
parkeerplaatsen bij te huren!

Voorzieningen
De eerste reactie van mensen die
binnen stappen bij KICK Offices is
“Wauw”. Het interieur laat een
onvergetelijke indruk achter. Dit
is hèt onderscheidende kenmerk van
KICK Offices. Een werkruimte met
zo’n inspirerend en verfijnd
interieur, zie je niet vaak. Zeker niet
bij shared work-spaces. Bij KICK
Offices streven we naar de meest
hoogwaardige oplossingen, in alles
wat we doen en maken. Dit vertaalt
zich door naar het interieur,
verlichting, meubels, koffie,
veiligheid, etc. De ruimte straalt
daarom succes uit. Het is
een doordachte mix van een warme,
creatieve uitstraling enerzijds, en
efficiency en comfort anderzijds.
Alles in 1 uniforme stijl. Zonder
poespas.

De volgende faciliteiten staan het
hoogst op de wensenlijst van
huurders:
• Supersnelle wifi
• Top koffie en thee
• 24/7 Acces
• Hoogwaardige
klimaatbeheersing
• Openheid gecombineerd met
privacy- en stilteruimtes
• Inspirerende vergaderruimtes
• Gezond en lekker eten
• Douchen en omkleden
• Host(ess) / locatiemanager
• Veiligheid (netwerk en fysieke
ruimte)
• Gebruiksvriendelijke printers

High-end
Inspirerend interieur
Luxe uitstraling
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