Kantoorruimte en bedrijfsondersteunende services
Of u nu een MKB, of zelfstandige ondernemer bent en op zoek naar:
• een eigen kantoor,
• deel wilt uitmaken van een kantoorvloer met andere huurders,
• behoefte heeft aan flexibele kantoorruimte en/of facilitaire services,
• en u wenst de identiteit van uw eigen bedrijf te behouden.
Synderella zorgt ervoor dat u krijgt wat u zoekt: een ruimte en/of services die voldoen aan al
uw eisen voor een goede prijs, met een overzichtelijke huurtermijn en met de juiste kwaliteit.
Synderella biedt op haar goed bereikbare en centraal gelegen locaties een gedegen
concept aan op de onderste etage(s) van het gebouw en stelt een gevarieerd aanbod van
diensten en faciliteiten beschikbaar zoals centrale receptie, verhuur van vergaderzalen,
cateringmogelijkheden enz. Het pakket aan services dat wij verlenen wordt specifiek op uw
behoeften afgestemd en uitgevoerd/ondersteund door onze eigen medewerkers.
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Het Synderella principe: Uw bedrijf staat centraal
Wij bieden directe beschikbaarheid, flexibele huurtermijnen en custom fit all-in prijzen.
Doordat wij over meerdere locaties beschikken is er een grote flexibiliteit om uw bedrijf op het
door u gewenste moment te huisvesten. Dankzij de all-in prijzen die wij hanteren komt u nooit
voor onvoorziene kosten te staan, als gevolg van bijvoorbeeld de jaarlijkse eindafrekening
van energie en servicekosten. Wij dragen het risico en u heeft volledige duidelijkheid vooraf.
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Uw eigen ruimte
Een kantoor met aantal vierkante meters naar wens dat de eigen identiteit van uw bedrijf
uitstraalt en uw bedrijfscultuur ondersteunt zodat medewerkers zich thuis voelen en dat ook
naar de buitenwereld uitstralen. Doel is dat de serviceoplossingen een stimulerende werking
hebben op uw bedrijfsprocessen en u een uniek onderdeel wordt in een groter geheel met
centraal geregelde diensten.
Uw virtual en on-demand office
Ook zonder het huren van een vaste ruimte kunt u bij ons terecht. Voor een representatief
zakelijk adres met receptiediensten hoeft u geen hoge kosten te maken. Desgewenst stellen
wij voor een uur, een dag of een week ruimte beschikbaar voor bepaalde activiteiten of om
uw klanten te ontvangen, en verlenen wij de services die u op dat moment wenst op maat
gesneden. Tegen een aantrekkelijk tarief en zonder verdere verplichtingen.
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Overzicht van onze diensten
Receptie
Telefonie
Business centrum
Vergader- en netwerkcentrum
Cursus- en trainingscentrum
Bedrijfsrestaurant- en catering
Kiosk
Automatisering (Internet en IT)
Virtual offices
Parkeren
Gevel reclame
Maatwerk kantoorinrichting

Het basispakket aan faciliteiten en diensten kan volledig op uw wensen worden toegesneden. Dat kunnen onderdelen zijn uit ons dienstenpakket, maar ook andere zaken die u graag
uit handen geeft of geregeld wilt zien. In dat geval benaderen wij uw casus vanuit een totaalvisie waarin we graag conceptueel meedenken.
De Human Portal is het kernbegrip bij ons. Voor Synderella’s receptiedienst zijn ontvangst,
hospitality en professionele dienstverlening daarbij de uitgangspunten. Onze receptiemedewerkers zijn aanspreekpunt voor u, uw medewerkers en uw gasten. Zij zijn BHV getraind en
zijn het gezicht van onze Human Portal.
Voor elk bedrijf is een correcte en persoonlijke beantwoording en goede afhandeling van
telefonische informatie van groot belang. Daarom heeft Synderella een Hosted Telefonie
oplossing voor u samengesteld. Aangevuld met onze receptie en telefonisten service, die u op
elk moment kunt inschakelen, bent u altijd persoonlijk en uit naam van uw bedrijf bereikbaar.
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Overzicht van onze diensten

Elk bedrijf en iedere gast heeft belang bij goede internet en Wifi verbindingen. Synderella
werkt op haar locaties met de meest optimale hardware oplossingen. Op deze wijze kunnen
wij on demand of tailor made voor uw bedrijf, glasvezelverbindingen en WIFI op een veilige
manier voor u beschikbaar stellen tegen gunstige tarieven. Desgewenst kan deze service
uitgebreid worden met verdergaande IT diensten zoals netwerkinrichting en hard- en software
ondersteuning.
Het Synderella business centrum heeft als doel uw vergader- netwerk-, cursus- en trainings
activiteiten naar wens en tegen no-nonsense tarieven te faciliteren. De kern van het business
centrum bestaat uit een kantoorlobby met entreegebied, receptie en wachtruimte.  Dit kan
worden aangevuld met werkplekken, mooie modern ingerichte vergaderruimtes en een
grote cursusruimte. Alles bij elkaar de ideale locatie voor zakelijke, personeels- of informele
bijeenkomsten, trainingen, workshops en cursussen.
Vergaderkamers, cursuszalen en flexplekken kunnen apart of als onderdeel van een groter
pakket aan diensten per uur, per dagdeel of per dag gehuurd worden.
Business centra hebben als doel uw werkplek de uwe te maken. De identiteit van uw bedrijf
staat voorop. Het bureau, in meer of mindere mate gecombineerd met alle andere diensten
die Synderella levert op haar locaties kunt u zelf bepalen. De werkplekken worden tegen nononsense tarieven voor aannemelijke perioden, flexibel verhuurd.
Indien gewenst kunnen wij uw gasten voorzien van thee-/ koffiearrangementen. Ook lunchen diner-, high-tea of borrelarrangementen behoren tot de mogelijkheden. Ter inspiratie
kunt u onze kaart bekijken waar reeds een aantal arrangementen zijn uitgewerkt. Natuurlijk
kunnen wij ook een tailor made voorstel voor u uitwerken.
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Overzicht van onze diensten

Een virtual office geeft uw bedrijf een gezicht en een professionele identiteit. Als u bijvoorbeeld
vanuit huis werkt of net start, of als internationaal bedrijf een vestigingsadres nodig heeft,
geeft een zakelijk adres u toegang tot een aantal diensten die u in een echt kantoor ook zou
ervaren, waaronder receptie- en telefoniediensten, vergaderruimtes die ter beschikking staan,
afhandeling of doorsturing van uw zakelijke correspondentie, catering. Het behoort allemaal
tot de mogelijkheden.
Het is vaak een hele klus om een kantoor mooi en praktisch in te richten. Echter een goed
ingericht kantoor leidt tot een hoge arbeidsproductiviteit en tevreden werknemers.Indien u dit
wenst kunnen wij u deze klus uit handen nemen. Wij zorgen er dan voor dat alles klaarstaat
bij binnenkomst.
Af en toe gebeurt het wel eens dat u vergeet iets mee te nemen voor de lunch, dat er spontaan
iets gevierd moet worden, of dat u gewoon even zin hebt in iets lekkers. Het kan ook zijn dat
er kantoorbenodigdheden missen of er iets moet worden ingebonden. In dat geval kunt u
terecht bij onze kiosk waar dagelijks verse producten worden aangeleverd en er een voorraad
kantoorbenodigdheden deel uitmaakt van de collectie. De kiosk bevindt zich in het hart van ons
business center op de begane grond.
Identiteit is voor onze klanten belangrijk. Uw eigen bedrijf met eigen naam mag gezien worden.
Synderella kan samen met u de mogelijkheden van gevelreclame bekijken.
Bereikbaarheid en parkeren is voor onze gasten prioriteit. Onze locaties zijn centraal gelegen
en beschikken over goede parkeergelegenheid; daarmee denken wij een efficiëntieslag voor u
te kunnen maken. Natuurlijk zijn alle locaties ook goed bereikbaar via het Openbaar Vervoer.
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de kracht van synderella

Synderella zorgt ervoor dat u als huurder wordt ontzorgd en u zich volledig op uw business
kunt concentreren. En de identiteit van uw bedrijf naar de voorgrond wordt versterkt.
Synderella:
• is de One Stop Shop waar u met al uw vragen en wensen terecht kan
• neemt zo ver gewenst uw facilitaire taken over
• heeft flexibele voorwaarden
• betaalbaar / tegen reële vergoedingen
• zorgt ervoor dat u uw eigen identiteit kan behouden en uitstralen
• is gevestigd op goed bereikbare locaties
• kwalitatief hoogwaardige kantoorruimtes
• heeft eigen personeel waardoor u steeds dezelfde mensen te zien krijgt waarmee u een
persoonlijke band kunt opbouwen
Wij zetten altijd ons beste beentje voor!
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