Prijslijst 2022
Tarieven exclusief btw per 1 januari 2022 voor onze vestigingen in Eindhoven en Den Haag.

Een flexibele werkplek of eigen kantoor bij Igluu kan met een van de volgende abonnementen
DaySpace

OneSpace

OfficeSpace

Toegang

4 dagen per maand

onbeperkt toegang

onbeperkt toegang

Werkplek

gebruik van een
willekeurige beschikbare
werkplek in de open ruimte
of een concentratie unit *

gebruik van een
willekeurige beschikbare
werkplek in de open ruimte
of een concentratie unit *

een vaste werkplek in
jouw eigen kantoor unit

gebruik van
beschikbare ruimte,
reserveren op basis
van gereduceerd tarief

gebruik van
beschikbare ruimte,
reserveren op basis
van gereduceerd tarief

gebruik van
beschikbare ruimte,
reserveren op basis
van gereduceerd tarief

Internet

snel (draadloos) internet

snel (draadloos) internet

snel (draadloos) internet

Kastruimte

optioneel - extra
kastruimte in nabijheid
van werkplek

optioneel - extra
kastruimte in nabijheid
van werkplek

optioneel - extra
kastruimte in nabijheid
van werkplek

Printen, Kopieren
& Scannen ****

inclusief 35 zwart wit +
15 kleur afdrukken
per maand

inclusief 75 zwart wit +
25 kleur afdrukken
per maand

inclusief 75 zwart wit +
25 kleur afdrukken
per maand per werkplek

onbeperkt

onbeperkt

onbeperkt

167 Euro per maand
2 maanden vast ***

329 Euro per maand
12 maanden vast ***

45 Euro per dag
voor iedere extra dag

399 Euro per maand
6 maanden vast ***

Vergaderen

Koffie & Thee
Prijzen ex btw **

op aanvraag neem contact op met
info@igluu.nl

459 Euro per maand
1 maand vast ***
* = indien beschikbaar ** = per abonnement wordt € 65,00 inschrijfkosten en € 50,00 borg in rekening gebracht. *** = abonnement loopt na eerste vaste
periode automatisch door tegen hetzelfde maandtarief, opzegtermijn 2 maanden, **** = meerkosten per print boven bundel : € 0,50 kleur en € 0,10 zwart
wit.

Optioneel bij abonnementen *
ShelfSpace

Vanaf € 15,00 per maand
voor de duur van het abonnement

afsluitbare kastruimte

Locker

€ 7,50 per locker per maand
voor de duur van het abonnement

Persoonlijke afsluitbare ruimte

Foothold

€ 22,50 per maand
voor de duur van het abonnement

Zakelijk adres en post ontvangen

ParkingSpace
Parkeren

Vaste parkeerplaats Eindhoven € 170,00, Den Haag € 190,00 p.m.
Uitrijkaart Eindhoven € 20,00 en Den Haag € 20,00 - € 16,50

VOIP Telefonie & Antwoordservice
Verzorgen aanvraag bij onze partner
* = alleen beschikbaar voor leden en indien beschikbaar op de locatie van jouw keuze.

We informeren je graag over de
mogelijkheden van onze partner.

Prijslijst 2022
Tarieven exclusief btw per 1 januari 2022 voor onze vestigingen in Eindhoven en Den Haag.

Een dagje werken op uitnodiging van leden
Als lid wil je soms een dagje samen werken met een collega, medewerker, stagiair en/of zakelijke relatie op een van onze locaties.
Dat is uiteraard mogelijk. Leden kunnen een werkplek boeken voor een introducee voor een prijs van € 45,00 per persoon per dag
(inclusief koffie, thee, snel draadloos internet).

Reserveren van vergaderruimten door leden
Wil je als lid zekerheid over de beschikbaarheid van een spreekkamer of vergaderruimte dan kun je ook reserveren. Via een van onze
medewerkers reserveer je het aantal stoelen op de datum en het dagdeel dat het jou uitkomt. Uiteraard profiteren onze leden van
een fikse korting en betalen slechts € 27,50 per persoon per dagdeel en € 38,50 voor een hele dag.

Reserveren van vergaderruimten door derden
Ook niet-leden kunnen bij Igluu een ruimte huren. Daarbij is er keus uit (een combinatie van) spreekkamers, vergaderkamers,
lounges, hele verdiepingen en een auditorium. Als je wilt zelfs in combinatie met een dakterras. Ook bieden wij uitgebreide
mogelijkheden om uw bijeenkomst te combineren met een ontbijt, lunch, diner, borrel of overnachting. Neem contact op met 085
773 7703 voor een offerte op maat.
Voor derden die regelmatig vergaderen bij Igluu kan het aantrekkelijk zijn om met korting vergaderplekken in te kopen. Hiermee kun
je tot maar liefst 30% korting realiseren ten opzichte van de reguliere prijs.

Igluu als postadres en / of adres voor de kamer van koophandel
Je hebt behoefte aan een vast kantooradres maar je bent bijna altijd onderweg en hebt geen of slechts beperkte behoefte aan een
fysieke werkplek? Maak dan gebruik van een van onze TouchSpace abonnementen.

TouchSpace

Extra

Full

schrijf uw bedrijf in op ons adres
bij de Kamer van Koophandel

schrijf uw bedrijf in op ons adres
bij de Kamer van Koophandel

gebruik ons adres als
correspondentieadres

gebruik ons adres als
correspondentieadres

Doorsturen post

optioneel - op verzoek bundelen
en doorsturen van post ***

wekelijks bundelen
en doorsturen van post

Antwoord service

optioneel

optioneel

Ontvangstruimte

ontvang gasten in onze
vergaderruimtes - 25% korting

ontvang gasten in onze
vergaderruimtes - 50% korting

Prijzen ex btw*

49 Euro per maand
36 maanden vast

69 Euro per maand
36 maanden vast

57 Euro per maand
24 maanden vast

79 Euro per maand
24 maanden vast

79 Euro per maand
12 maanden vast

104 Euro per maand
12 maanden vast

98 Euro per maand
6 maanden vast

121 Euro per maand
6 maanden vast

extra bedrijf op hetzelfde
contract - 50% korting

extra bedrijf op hetzelfde
contract - 50% korting

Vestigingsadres
Postadres

Extra bedrijf **

* = per abonnement wordt € 65,00 inschrijfkosten berekend. Het abonnement loopt na eerste vaste periode automatisch door tegen hetzelfde maandtarief
(+ eventuele inflatiecorrectie), opzegtermijn 2 maanden, geen restitutie van betaalde abonnementsgelden. ** = te gebruiken voor maximaal 3 inschrijvingen,
meerprijs voor extra inschrijvingen op aanvraag. *** = op verzoek bundelen en doorsturen van post; € 12,00 per keer.

Op dit overzicht zijn de algemene voorwaarden van Igluu van toepassing. Deze zijn opvraagbaar bij Igluu.
Zijn er nog vragen? Bel ons dan op 085 773 7703 of stuur een mail naar info@igluu.nl.

