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T3tower.nl

KOM FLEXWERKEN IN DE T3 TOWER!
Zoek jij een flexibele werkplek, waar jij werkt zoals het jou uit-
komt? En voor de periode die jij nodig hebt? Jouw werkplek in 
een duurzame omgeving op een toplocatie, bijna óp het station 
van Hengelo. Van starter tot multinational, groei mee in de T3 
Tower.

Wij bieden niet alleen een werkplek, er zijn meer redenen om 
je aan te sluiten bij deT3 Tower. Bijvoorbeeld voor een fijne ver-
gaderruimte en een warm sociaal hart waar je jouw gasten kan 
ontvangen. En om kennis te maken met het netwerk van onder-
nemers wat deel uitmaakt van de T3 Tower. Je vindt bij ons alles 
om jouw onderneming tot een succes te maken, zonder gedoe. 
Jij hoeft je alleen bezig te houden met waar het echt om gaat!

Voor € 225,- all in ex. BTW per maand zit je al bij ons vanaf 1 
januari 2015. Wij hebben ook nu al een tijdelijke werkplek voor 
je. Heb je interesse? Stuur ons een bericht via de website of via 
Facebook
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Receptie 
De T3 tower beschikt over een ontvangstbalie. 
Een warm welkom voor u en uw gasten!

Snel internet 
De T3 tower is voorzien van alle basisvoorzieningen die jij no-
dig hebt om te kunnen ondernemen. Natuurlijk beschikken wij 
over een snelle internetverbinding, zodat jij je kan concentre-
ren op zakendoen en (net)werken!

Sociaal hart 
Inspireren en geïnspireerd worden, mensen ontmoeten en ont-
vangen, sparren met andere ondernemers over toekomstplan-
nen. Ons sociale hart is een warme omgeving met heerlijke kof-
fie, het bruist!

Vergader faciliteiten 
Onze sfeervolle vergaderruimtes zijn voorzien van audiovisue-
le apparatuur en wifi.

Parkeren
Parkeren kan op eigen terrein (op basis van beschikbaarheid), 
of aan de openbare weg. Jouw fiets stal je in onze eigen stalling.
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KANTOORRUIMTE HUREN?
Naast ons flexwerk gedeelte in de T3 Towerhebben wij ook 
m² kantoorruimte te huur in het gebouw. Heb jij interesse om 
kantoorruimte te huren in de T3 Tower? Laat het ons dan 
weten! Laat je gegevens achter via het contactformulier op de 
website, of bel voor informatie 024-3297000.

Kantoorvloeren
Wij beschikken over zeer representatieve kantoorruimte in 
het pand dat in 2009 volledig is gerenoveerd. In het gebouw 
is circa 1.400 m² beschikbaar, gelegen op de 1ste, 7e en 8e 
verdieping, waarbij deelverhuur vanaf 255 m² mogelijk is. Het 
kantoorgebouw beschikt over airconditioning, zonwering en 
een elektronisch toegangssysteem, en een eigen, afgesloten 
parkeerterrein.

Opleveringsniveau
Het gebouw heeft een zeer hoog opleveringsniveau. Het is in 
2009 volledig gerenoveerd en onder andere voorzien van air-
conditioning en een elektronisch toegangssysteem.

Aanvaarding 
In overleg. 
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Indeling 
De ruimtes zijn in overleg met de verhuurder vrij indeelbaar. 
Tevens is het mogelijk op de begane grond een baliefunctie te 
creëren; alle hiervoor benodigde aansluitingen zijn aanwezig.

Huurprijs 
€ 100,– per m² per jaar, excl. BTW.

Servicekosten 
Op voorschotbasis € 35,– per m² per jaar excl. BTW.
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LOCATIE
Het kantoorgebouw is gelegen op een zichtlocatie in het 
centrum van Hengelo, naast het trein- en busstation. Ook met 
de auto is het gebouw goed bereikbaar. Parkeren kan op het 
bijbehorende parkeerterrein. Het pand beschikt over een 
afgesloten fietsenstalling.

OV
De T3 Tower ligt heel centraal in Hengelo, direct naast het
bus- en treinstation. Hiervandaan is de gehele regio bereikbaar 
met het openbaar vervoer. Directe treinen gaan van en naar 
Utrecht, Amsterdam, Den Haag en richting Duitsland.

Auto
De T3 Tower is ook goed met de auto bereikbaar, binnen 10 
minuten bent u op de snelweg en van daar in iets meer dan 
een uur in de Randstad. Ook de Duitse steden Osnabrück en 
Münster zijn zeer goed bereikbaar.

Parkeren
Parkeren voor jou en je gasten kan voor de deur, op ons eigen 
parkeerterrein (op basis van beschikbaarheid), of op de 
openbare weg.

Fiets
Wij beschikken over een eigen fietsenstalling.
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