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Looking 4  

office space?  

BEAT RENTING. 

TRY COWORKING! 

 

• INSCHRIJFADRES VANAF €75  

PER MAAND 

• VERHUUR KANTOREN PER 

DAG / WEEK / MAAND / JAAR 

• VERHUUR VERGADERRUIMTE 

• TRAININGRUIMTE 

• KOFFIERUIMTE 

• WIFI LOUNGE 

• PARKING 

 



   
 

BUSINSESS CENTER BAARLE 

Co-working? Flexplekken? Zakelijk inschrijfadres?  

 

Wat betekent dit allemaal? 

 

Coworking is werken in een gedeelde werkomgeving. 

Een nieuwe zaak opstarten is altijd spannend en de kosten stapelen zich al snel op, een jonge startende 

ondernemer wordt bij BC Baarle de kans gegeven om betaalbare 

kantoorruimte te huren.  

Het is een hele uitdaging om als starter huur te betalen in je nieuwe 

onderneming en daar houdt het uiteraard niet op, want elke maand krijg 

je daarbij nog de kosten voor telefoon, verwarming, internet en 

elektriciteit.  Kom je werken in een coworkingsruimte worden deze kosten 

sterk verlaagd, je kan een ruimte huren voor een dag, een week, een 

maand of jaar, dit allemaal op vraag van de klant.  

 

Flexplek 

Heel veel mensen werken tegenwoordig vanaf een flexplek, zij zijn 

vaak onderweg en hebben geen vast kantoor nodig.  

Dit is voornamelijk zo voor vertegenwoordigers, in plaats van in hun 

auto of benzinestation te werken, kunnen ze nu genieten van een 

mooie, sfeervolle werkplek met alle faciliteiten die ze nodig hebben. 

Ook ondernemers die meestal onderweg zijn en  werknemers die ver 

van thuis werken gebruiken vaak de luxe van een flexplek, geen 

filestress, je wordt niet gestoord omdat je in je privé werkt en er 

staat altijd koffie klaar !  

Een flexplek is dus een plaats waar je tijdelijk kan werken, op basis van beschikbaarheid.  

Deze deel je dus met andere flexwerkers, je kan deze reserveren naar eigen noden. 

Zakelijk postadres 
BC Baarle helpt u graag om een perfecte zakelijke uitstraling voor uw onderneming 

te creëren.  Werkt u van thuis uit of wilt u uw onderneming uitbreiden, dan is een 

zakenadres bij BC Baarle de ideale oplossing.  

Voor het verwerken van uw post en pakketten heeft u de keuze uit verschillende 

mogelijkheden.  Bij uw zakelijk postadres kan u mits reservatie ook gebruik maken 

van een  flexplek..  

Voor freelancers, zzp’ers en andere thuiswerkende ondernemers die vanuit hun 

privéadres werken, kan het wenselijk zijn om een zakelijk postadres te gebruiken.  

Zo geeft u uw bedrijf een zakelijke en professionele uitstraling, de eerste stap naar 

een succesvolle business.  Geen leveranciers meer die u in uw privé moet ontvangen of zakelijke post 

per ongeluk bij de buren in brievenbus!  Of nog belangrijker… geen afbeelding meer van uw privéwoning 

als men uw bedrijf online opzoekt.  

Bent u eigenaar van een bedrijf en wilt u een nevenvestiging openen op een ander adres in Nederland?  

Dan is een zakelijk postadres een ideale zakelijke oplossing.  

 



   
 

 

Business Center 

Bent u enkel opzoek naar een vergaderruimte omdat u geen klanten of leveranciers bij u thuis in de 

woonkamer wenst te ontvangen? Dit kan bij BC Baarle naar uw wens geregeld worden.  

Plant u een training of seminarie? Hiervoor kunt u bij BC Baarle de juiste ruimte huren.  

Werkt u thuis maar wenst u toch het sociale karakter van een kantoor, kunt u gebruik maken van onze 

flexplekken.  

Ook daar stopt het niet…  

Wenst u catering bij uw meeting?  

Wenst u een centrale die de telefoon voor u aanneemt?  

Wenst u uw post digitaal gearchiveerd? 

BC Baarle voorziet plaats aan 11 kantoren en 6 flexplekken, een kantine, een vergaderruimte en IT 

ruimte. In de gemeenschappelijk ruimte proberen we een huiselijk sfeer te creëren, zodat er ook plaats 

is voor ontspanning. 

Onze klanten kunnen 24u op 24u in hun kantoorruimtes en 7 dagen op 7 terecht. 

Mijn doel is om mensen een aangename werksfeer te bezorgen en een oplossing op maat te bekomen. 

       
 

In de kantine kan u genieten van een lekker kopje koffie, thee of soep, we beschikken ook over een 

frisdrankautomaat ! 

              

 

 

 

 

 

 

 



   
 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenst u op de hoogte te blijven van onze networking events ? Volg ons dan op onze sociale media! 
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