welcome to
your flexible
workspace
Waar ter wereld u ook komt, een World Trade Center is een

Work now

bijzondere plek. In het bruisende hart van wereldstad

• Op uurbasis gebruik maken van een flexplek in het Business Center

Rotterdam: centraler kan niet. Hier komt het (inter)nationale

• Gratis gebruik van internet, printer en lockers

bedrijfsleven samen in een uniek gebouw. Van hoogwaardige

• Gratis koffie en thee

kantoorruimte tot hightech vergaderzalen, winkels, horeca

• Mogelijkheid om een vergaderruimte te huren

en een uitgebreid pakket aan aanvullende dienstverlening.

€ 6,50 ex. btw, p.p. per uur

In het Business Center van WTC Rotterdam vindt u represen-

See you there

tatieve werkplekken. Een flexplek of eigen kamer, wanneer u
wilt. En zo lang u wilt. 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
Aan service geen gebrek, WTC Rotterdam biedt secretariële
diensten van A tot Z. Ideaal voor ondernemers, flexwerkers en
start-ups. Er zijn diverse abonnementen af te sluiten.
Sluit u met meerdere personen een abonnement af?
Dan kunt u rekenen op een aangename korting. Graag zetten
wij de mogelijkheden voor u op een rij.

• Eigen toegangspas
• 8 uur per maand gebruik van een flexplek in het Business Center
• Mogelijkheid bezoekers/klanten te ontvangen
• Gratis gebruik van internet, printer en lockers
• Gratis koffie en thee
• Toegang tot interessante workshops en netwerkmomenten
• Gelegenheid om zelf workshops te organiseren
• Korting op huur vergader-/workshopruimten

€ 50,- ex. btw, p.p. per maand
Work without limits
• Alle voordelen van ‘See you there’
• 24/7 onbeperkt gebruik van een flexplek in het Business Center
• Korting op telefoonservice, video-conferencing, parkeren
en lunch/diner
• Gebruik van World Trade Center Rotterdam als officieel
vestigings- en postadres (ook voor inschrijving KvK)
• Toegang tot alle activiteiten van de WTC Rotterdam Business Club

€ 150,- ex. btw, p.p. per maand

LET’S DO BUSINESS

Flex de luxe
• Alle voordelen van ‘Work without limits’
• 24/7 onbeperkt gebruik van een flexplek in het WTC Rotterdam
Business Center én in het WTC The Hague Business Center
• Persoonlijke ontvangst van uw bezoekers/klanten door het
Business Center-team
• Permanente locker of kantoorkast in afgesloten ruimte (Rotterdam)
• Extra profileringsmogelijkheden via World Trade Center Rotterdam
(website, nieuwsbrief, social media)
• 1 x per jaar een borrel voor eigen relaties (Rotterdam)
• Voorrang bij gebruik van stilteplekken (afgesloten werkplek)
• Het Business Center-team staat voor u klaar: denk aan het regelen
van een lunch, diner of meeting

€ 250,- ex. btw, p.p. per maand
Room for you
• Alle voordelen van ‘Work without limits’

Meeting Rooms

• Toegangspas tot het Business Center

WTC Rotterdam Business Center beschikt over twee Meeting Rooms.

• Eigen afsluitbare kantoorunit van 12,5 m²

De kleine ruimte is geschikt voor 2 tot 10 personen en is voorzien

• Voorzien van bureau, bureaustoel en kast

van flatsceen televisie, laptopaansluiting en een videoconferencing

• 24/7 onbeperkt gebruik

systeem. De grotere ruimte is ideaal voor groepen tot 40 personen

• Contracttermijn 3 maanden, aansluitend is een opzegtermijn

en kan worden ingezet voor coaching sessies, trainingen, workshops,

van 1 maand van toepassing

€ 550,- ex. btw, per kamer, per maand

etc. Een beamer is ter beschikking, de ruimten zijn voorzien van wifi
en het is mogelijk om catering te bestellen. Leden van het Business
Center krijgen korting op het huren van de vergaderruimtes. Het is

Virtual office
• Alle voordelen van ‘Work without limits’

ook mogelijk om een van de andere meeting rooms in het Convention
Center WTC Rotterdam te huren.

• Postbus die dagelijks voor u geleegd wordt
• Eigen telefoonlijn die met uw firmanaam beantwoord wordt
door deskundige, meertalige telefonistes

€ 298,- ex. btw, per maand

Interesse?
Neem contact met ons op voor een rondleiding
en/of een eerste dag gratis toegang tot het
WTC Rotterdam Business Center.

Volg ons op

W TC R OT T E R DA M.C O M/B U S I N E S S C E N T E R
Beursplein 37, 4e etage laagbouw, Postbus 30006, 3001 DA Rotterdam
T +31 (0)10 - 205 2222 E business@wtcrotterdam.com

