(Flex)werken in Centrum Hofdael
de voordelen en de voorwaarden
Bij Hofdael kan je niet alleen allerlei lessen volgen en optredens bekijken, maar je kunt er ook werken. We bieden
verschillende mogelijkheden:

Je kunt incidenteel bij ons komen flexwerken.
We hebben verschillende plekken in ons gebouw waar je altijd gratis terecht kunt: de foyer, het terras en de
verschillende zithoeken in het gebouw. We bieden je goede wifi en je komt in contact met andere gebruikers van
Hofdael. Je kunt gebruik maken van onze speciale Hofdeal voor flexwerkers: voor 4,50 euro kan je van 08.00 tot 12.00 uur
zoveel koffie en thee drinken als je wilt én je krijgt een dikke plak zelfgebakken cake.

Je kunt een bureau bij ons reserveren.
Ben je op zoek naar een plek waar je regelmatig of zelfs dagelijks kunt werken? Dan zou je gebruik kunnen maken van
ons aanbod om een vast of flexibel bureau in ons gebouw te huren. Je betaalt hiervoor 50 euro per maand ex BTW als
je woont in Geldrop-Mierlo en werkt voor een stichting of als ZZP-er in het profiel. Is dat niet het geval dan betaal je een
bedrag van 125 euro per maand. Nog steeds een klein bedrag als je kijkt in wat voor mooie groene omgeving midden in
het centrum je dan werkzaam bent. Je contract kan je op iedere dag in laten gaan en is maandelijks opzegbaar.

Je kunt een eigen kantoor bij ons reserveren.
Wil je een eigen kantoor dan hebben we binnen Hofdael ook nog diverse mogelijkheden. We rekenen hiervoor 60 euro
per vierkante meter per jaar. We hebben kleine ruimtes beschikbaar vanaf 180 euro per maand, ex BTW, en ook grote
ruimtes van meer dan 60 vierkante meter. Je contract kan je op iedere dag in laten gaan en is voor minimaal één jaar.

Als je een bureau of een kantoor bij ons huurt dan geniet je van de volgende voordelen:
• Je kunt van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 23.00 uur bij ons terecht. En ook op zaterdagmorgen ben je
welkom tussen 09.00 tot 13.00 uur.
• Koffie en thee kun je in onze foyer kopen voor 0,95€ per kopje. Het eten en drinken wat je bij Hofdeal nuttigt kunnen
wij aan je factureren, wat handig is voor je administratie.
• Je kunt gebruik maken van onze vergaderfaciliteiten op basis van beschikbaarheid en fair use.
• We vermelden je desgewenst in onze externe communicatiemiddelen (o.a. nieuwsbrief), social media en je bent
welkom op onze maandelijkse DiMiBo.

Lekker buiten op ons terras . . .

gezellig in onze foyer . . .

of rustig op één van onze banken.

