De flexibele basis van succes

Welk kantoor is geschikt voor mij?
Bekijk deze uitsplitsing van de verschillende soorten kantoorruimten, om te zien welke aansluit bij
jouw behoeften.

Tradionele kantoorruimte

Gemeubileerd kantoor

Voordelen
- Geprijsd om aan een breed scala aan budgetten te voldoen
- Naar eigen wens aan te passen
- Volop beschikbaar

Voordelen
- Gemeubileerd, van alle gemakken voorzien
- Onderhoud en schoonmaak inbegrepen
- IT voorzieningen zijn al aangebracht
- Goede locaties
- Kortere contractduur

De traditionele kantoorruimte is wat de meeste mensen zich
inbeelden wanneer ze denken aan een kantoor opstelling.
Dit is de optie met de meeste variëteit. Je kunt kantoren in
bijna elke grootte vinden en met een breed scala aan prijzen.

Nadelen
- Extra personeel kan nodig zijn voor het onderhoud
- Lange termijn contracten
- Meubels en andere inrichting is nodig
- IT voorzieningen dienen opgezet te worden

Wil je je geen zorgen maken over de inrichting van je kantoor?
Gemeubileerde kantoren kunnen een verhuizing vereenvoudigen en
bijdragen aan een naadloze overgang naar een nieuw kantoor.

Nadelen
- Kan duurder zijn
- Minder aanpasbaar dan een traditioneel kantoor

Co-werkruimte

Virtueel kantoor

Voordelen
- Collaboratieve en creative omgeving
- Kansen om te netwerken
- Lagere kosten dan de meeste kantoor opstellingen
- Toegang tot kantoorvoorzieningen

Voordelen
- Goedkoopste optie
- Je hebt een zakelijk adres dat professioneel overkomt
- Postverwerking, receptioniste, en andere diensten zijn mogelijk
- Stelt starters in staat om gemakkelijk uit te breiden

Nadelen
- Minder privacy
- Duurder dan een kantoor aan huis
- Mogelijke afleidingen tijdens het werken rond andere
mensen

Nadelen
- Misschien geen beschikbaarheid over kantoorfaciliteiten
- Geen fysieke kantoorruimte

Een co-werkruimte geeft je de mogelijkheid om samen
met anderen te werken in een gemeenschappelijke ruimte.
Mensen die de afzondering of afleidingen die kunnen ontstaan tijdens het werken vanuit huis willen voorkomen, kunnen
gedijen in een co-werkomgeving.

Een virtueel kantoor stelt mensen in staat om een zakelijk adres te
hebben tegen een fractie van de kosten van het huren van een kantoor. Virtuele kantoorplannen worden over het algemeen standaard
aangeboden met ontvangst van de post en andere diensten die
beschikbaar zijn tegen extra kosten.

Neem gerust contact met ons op voor vragen of advies, via 088-799 1100

