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RUIMTELIJKE OPBOUW

speciale ruimtes voor het verbinden van groen en mensen

terras

wintertuin

Maximaal bezond dakterras voor
ontmoeting in het groen.

Dubbele hoge balkonruimte in de frisse buitenlucht
overal het contact met buiten met glazen puien.

routing van binnen naar buiten

groen staat centraal in de
werkomgeving rondom

plintvide

Verdiepingen met elkaar verbinden.
een groene gevel creëert een inspirerende
breakout zone

genereuze entree

stoere overheaddeur

Gemeenschappelijk ontvangst waar het werken,
liften en trappen, en de horeca met elkaar zijn verbonden.

Buitenterras loopt visueel door met het
binneterras maximale beleving van buiten.

doorlopende ontvangstmeubilair en bijzondere trap

industriële, transparante verticale schuifdeuren
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Huurder A

Huurder B

plattegrond

plattegrond

Maximale flexibiliteit in de gevel
voor binnenwand aansluitingen.

Flexibel casco plus met vrij indeelbare verdiepingen.

Huurder C
Huurder D

0,73

1,26

doorsnede

0,53
2,35

Huurder E

Elke verdieping is op te splitsen en verdiepingen zijn onderling
7,20
te verbinden middels een interne trap.

plattegrond

Regelbaar en flexibel installatieconcept.
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Max Kantoor BG
A.0.101

BEGANE GROND
PvU/Brand max bzg. 1pers /8m2 = 70pers

Max Horeca BG
A.0.102

Moore Kantoor BG
B.0.101 +102

PvU/Brand max bzg. 1pers /2.5m2 = 88pers

PvU/Brand max bzg. 1pers /8m2 = 53pers
(B.0.101 16pers + B.0.102 37pers)

functionele zonering
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Ontvangst / print /
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fit out
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Getekend B.0.101
8
Werkplekken
12
Vergaderplekken (2 verg. ruimten)
Getekend B.0.102
36
Werkplekken
20
Vergaderplekken (4 verg. ruimten)

Werk

Getekend:
90
Sitplatsen (Binnen)
28
Sitplatsen (Buiten)

PvU/Brand max bzg. 1pers /2.5m2 = 88pers

Verg. ruimten/print /
berging

Getekend:
42
Werkplekken
16
Flex plekken
2
Concentratie plekken
36
Vergaderplekken (5 verg. ruimten)
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60
Vergaderplekken (4 verg. ruimten)

fit out

Max Kantoor 1e - ‘Werken in groepen’
A.1.101

Getekend B.1.101 + B1.102
50
Werkplekken
20
Flex plekken
2
Concentratie plekken
38
Vergaderplekken (7 verg. ruimten)

Moore Kantoor 1e
B.1.101 +102

PvU/Brand max bzg. 1pers /8m2 = 113pers

PvU/Brand max bzg. 1pers /8m2 = 65pers
(B.1.101 27pers + B.1.102 38pers)

Getekend:
64
Werkplekken
16
Flex plekken
5
Concentratie plekken
60
Vergaderplekken (4 verg. ruimten)

Getekend B.1.101 + B1.102
50
Werkplekken
20
Flex plekken
2
Concentratie plekken
38
Vergaderplekken (7 verg. ruimten)

Print/Copy

Print/Copy

Print/Copy

Ontvangst/
Receptie

Print/Copy
Print/Copy

Print/Copy

Print/Copy

Groep werkplekken

Print/Copy

Ontvangst/
Receptie

Workshop/Flexplekken

Print/Copy

Ontvangst/
Receptie

Print/Copy

Ontvangst/
Receptie

Print/Copy

Exhibitie- /
Wacht zone

Print/Copy

Groep werkplekken

Ontvangst/
Receptie

Exhibitie- /
Wacht zone

Exhibitie- /
Wacht zone

Ontvangst/
Receptie

Max kantoor
Max kantoor
Max Horeca

Max Horeca

Pergola (fietsenstalling en brug)

Pergola
Moore
kantoor (fietsenstalling

en brug)

Moore kantoor
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De informatie en inhoud van dit document is uitsluitend bestemd voor de geadresseerden. Het kan informatie bevatten die strikt vertrouwelijk is of anderszins wettelijk beschermd. Als deze informatie niet aan u is geadresseerd, moet u er rekening mee houden dat u geen toestemming heeft om het te lezen. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een ophaalsysteem of verzonden, in welke vorm dan
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Disclaimer
De informatie en inhoud van dit document is uitsluitend bestemd voor de geadresseerden.
Het kan informatie bevatten die strikt vertrouwelijk is of anderszins wettelijk beschermd. Als
deze informatie niet aan u is geadresseerd, moet u er rekening mee houden dat u geen toestemming heeft om het te lezen. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een ophaalsysteem of verzonden, in welke
vorm dan ook of op enige wijze elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnemen of
anderszins, zonder de voorafgaande toestemming van Being Development B.V. De impressies
en plattegronden geven een indruk. Alle maatvoering zijn circa-maten. Hoewel de teksten, impressies, plattegronden en overig getoonde beelden met de groots mogelijke zorg zijn samengesteld kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Being Development B.V. kan op geen
enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor en/of in verband met
eventuele gevolgen en/of schade die voortvloeit uit de ongepaste, onvolledige en niet-tijdige
verzending en ontvangst van de inhoud van dit document. Een beperking van aansprakelijkheid, is van toepassing op alle overeenkomsten. Dit document fungeert niet als contractstuk.

