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Cowork ing  & network ing  space
voor  tech- l ie f hebbers!



	� Meeting rooms

	� Coworking space

	� Private offices

Een privé kantoor in de Tech.Lounge geeft 
u toegang tot alle publieke ruimtes in de 
coworking omgeving zelf.  Een ideale formule  
voor wie zijn activiteiten een boost wil geven 
en wie graag in contact komt met gelijk- 
gestemden. Dankzij de vele faciliteiten ter 
plaatse kunt u zich volledig concentreren op 
uw beroepsactiviteit!

Als een Tech.Lounge coworker, krijgt u 
een aantal ‘credits’ voor het gebruik van 
onze comfortabele, professionele en 
technologisch goed uitgeruste privé 
vergaderzalen. Nog juist uw laptop aan- 
sluiten en u bent klaar om van start te gaan!
                                                                          
 
  
 

Onze flexibele ruimte omvat verschillende 
zones, die afgestemd zijn op uw behoeften, 
wensen en stemmingen.

Een grote coworking tafel, indien u interactie 
wenst met anderen, kleinere aparte work-
ing stations, indien u zich moet focussen, 
en zelfs een relaxerende stoel geconnect-
eerd met uw favoriete playlist, indien u een 
momentje voor uzelf wenst.



	� Brainstorm Lounge

	� Video Recording Studio

	� Airstream Caravan

Organiseer uw brainstormsessie, m.b.v.   
onze digitale technologie, waardoor het 
gebruik van papier volledig  achterhaald is.

Naast privékantoren, open werkruimtes 
en vergaderzalen, biedt de Tech.Lounge 
vele leuke plekken waar u kan netwerken 
met andere coworkers, partnerbedrijven 
en klanten. Coworking en netwerken zijn  
onlosmakelijk met elkaar verbonden en hoe 
meer gezellige ruimtes er beschikbaar zijn, 
hoe sneller u met anderen kan connecteren!

Heeft u een videobooschap nodig voor 
onmiddelijk gebruik op sociale media? 
Creëer uw eigen video in onze video- 
opnamestudio, in slechts een paar klikken 
en met een eenvoudig kort stappenplan.

Krijg toegang (ter plaatse of zelfs vanop 
afstand) tot een digitaal canvas, waarop 
uw deelnemers met hun smartphone of 
tablet kunnen inloggen via een URL of een  
eenvoudige QR-code!
  

Dankzij het ‘green key’ scherm, kan u zelfs 
de achtergrond zelf kiezen.
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Waar uw bedrijf kan groeien!

� Coworking -  1 dag:

Voor	een	bezoek	ter	plaatse	
en	een	prijsoff	erte:
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€30
€295

excl. BTW

excl. BTW

excl. BTW

excl. BTW
excl. BTW

excl. BTW€100

€30

op aanvraag
€850

€395
� Coworking -  1 maand:
� Fixed desk -  1 maand:

� Privé kantoor per maand:
� 2 personen vanaf:
� vanaf 3 personen:

� Vergaderzaal per uur:

� Virtual off ice  per maand: excl. BTW€110 

� Brainstorm Lounge      
     per uur:
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� community credits:
� extra gebruik na de  
     credits

kosteloos
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� Video Recording Studio     
     per uur:

excl. BTW€300


