WORD NU CLUBMEMBER VAN
SECRETARIAAT GEUZENSTAETE
Als Clubmember ontvang je voor slechts € 125,- per jaar
(ex BTW) meerdere mogelijkheden om te netwerken,
je naamsbekendheid te vergroten en nieuwe business te
genereren, door te laten zien wie je bent en wat je doet.
Je wordt niet gebonden aan een langdurig lidmaatschap
of verplichtingen. Je bepaalt zelf wanneer of waaraan
je wilt deelnemen.
• 8x per jaar kun je een geheel verzorgde Meet & Greet
Business Borrel bijwonen
• 4x per jaar toegang tot een Composium waarin
Economie centraal staat
• 3x per jaar een uitnodiging voor een vernissage waarin
Kunst centraal staat, inclusief 1 gratis lot voor de loterij
• Dagelijks gebruik van een flexwerkplek in ‘De Beleving’
• Gratis drukwerk promotiemogelijkheden in ons
Full-Service Business Center
• Uitbreiding van je business-to-business netwerk
• Gereduceerd tarief bij gebruik van een spreekkamer
• 5% korting op onze secretariële dienstverlening
Onder voorbehoud van covid-19 maatregelen.

CONTACT:
info@geuzenstaete.nl
ADRES:
Krammer 8
3232 HE Brielle
TELEFOON:
Receptie: +31 (0)181 – 47 04 44
Secretariaat: +31 (0)181 – 47 04 40
WEBSITE:
www.geuzenstaete.nl

Maatwerk in huisvesting
en dienstverlening

Secretariaat

FLEXIBEL ONDERNEMEN,
BETAALBAAR HUREN

Spreekkamer / Dagkantoor
Spreekkamer of kantoorruimte voor een uur,
een dag of een dagdeel. ondersteuning vanuit
de receptie, voor ontvangst van je relaties.
Je betaalt voor het gebruik, per heel uur.

Het secretariaat van Geuzenstaete laat
ondernemers en bedrijfsleven graag kennismaken
met flexibele dienstverlening en met de vele
voordelen van deze representatieve toplocatie!
Onze inspirerende en betaalbare kantooromgeving
is voorzien van alle benodigde faciliteiten.
Op uurbasis kun je een geheel ingerichte
kantoorruimte, spreekkamer of vergaderruimte
huren met alle ondersteunende secretariële
diensten, faciliteiten en catering, zoals jij dat wenst!

Eigen kantoor
Een eigen, gestoffeerd kantoor voorzien van alarm.
Kantoorruimte beschikbaar voor 1 tot 16 werkplekken.
Het kantoor is 24/7 beschikbaar en te huur met
een flexibel contract. De hoogte van de huurprijs is
gerelateerd aan het oppervlak en de huurtermijn.

AANWEZIGE FACILITEITEN
Als huurder heb je de beschikking over alle
binnen Geuzenstaete aanwezige faciliteiten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beveiligde parkeergarage
Elektrische oplaadpunten
Royale, representatieve ontvangstruimte
Bemande receptie
Businesslounge ‘de Beleving’ cateringservice
Koffiecorner met verse bonenmachine
Japanse daktuin met terrassen
Lift voorziening

DIENSTEN SECRETARIAAT
Daarnaast biedt ons secretariaat een breed
dienstenpakket aan; wij begrijpen als geen ander
dat wij het visitekaartje zijn van jouw bedrijf!
•
•
•
•
•
•
•

Bezoek wordt door ons gastvrij ontvangen
Persoonlijke begeleiding naar je kantoor
Scan- en printservice voor documenten
Telefoonbeantwoordservice
In-huis postservice
Aannemen en verzenden post & pakketten
Zakelijk postadres

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN
Virtueel kantoor
Je ontvangt een eigen zakelijk postadres,
een statutair adres waardoor je woonadres
vervalt. Wij bieden dit basispakket aan
tegen zeer lage maandelijkse kosten.
Starterspakket
Een dagelijks beschikbare Flexwerkplek tijdens
kantooruren in business lounge ‘De Beleving’,
Telefoonbeantwoordingsservice met behoud van
je huidige telefoonnummer, een eigen zakelijk
post(bus)adres, compleet met locker en gratis wifi.
Deskwerkplek
In de kantoortuin beschik je over een eigen
bureau, bureaustoel en afsluitbare kastruimte. Ook
beschik je over gratis wifi én verse bonenkoffie.

Vergaderruimte
Vergaderruimtes zijn standaard voorzien van flipover waarbij ook digitale presentatieschermen,
audiovisuele apparatuur en geluidsinstallatie
beschikbaar zijn. Er zijn ruimtes van 2 tot 40
personen welke uitstekend geschikt zijn voor
vergaderingen, presentaties en trainingsdoeleinden.

Maatwerk leveren
op flexibele basis,
dat is wat wij doen
zodat jij kunt doen
waar jij goed in bent.

