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Voordat we de naam Place for Bizz op de gevel van een nieuw business center laten plaatsen, 
kijken we natuurlijk eerst of de bereikbaarheid perfect in orde is en blijft. De ligging van Place for 
Bizz Eindhoven De Hurk is wat dat betreft wel erg uniek, beseffen we. Dit centrum ligt pal aan de 
A2/N2 en de bus stopt haast voor de deur. Eindhoven De Hurk is modern en de omgeving is  
verrassend groen, met een lounge en terras aan het water. (Net)werken en ontspannen gaan in 

Eindhoven De Hurk hand in hand.
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De voordelen van Eindhoven De Hurk
Place for Bizz Eindhoven De Hurk ligt aan de Hurksestraat, op 
bedrijventerrein De Hurk in Eindhoven. De bereikbaarheid van dit 
centrum is nauwelijks te overtreffen, zowel met eigen als met openbaar 
vervoer. Het is een nieuw, zeer representatief en duurzaam business 
center dat alles biedt waar de ondernemer van nu behoefte aan heeft. 

Ondernemers die hier huren, pauzeren graag in de lounge of op het 
terras. Daar heb je een fraai, rustgevend uitzicht over het Beatrixkanaal. 
De omgeving van Eindhoven De Hurk is erg groen en de laadpaal voor 
elektrische auto’s op de parkeerplaats is een extra service naar 
milieubewuste automobilisten.



Huurder aan het woord
Jochem Terlunen is eigenaar van Scherpthe, een bedrijf dat Epicor ERP-softwareoplossingen levert aan bedrijven, 
vooral in de maakindustrie, handel en distributie. Jochem huurt sinds januari 2017 bij Place for Bizz.

“Place for Bizz organiseert regelmatig bijeenkomsten. Dat zijn goede kansen om 
andere huurders te ontmoeten en wij doen er ook altijd aan mee. Waar we ook erg 
naar uitkijken, is het resultaat van de verbouwing en de extra bedrijvigheid die 
hiermee verwacht wordt.”

“De locatie aan de Ring Eindhoven is gunstig, zowel voor medewerkers als relaties. Dat is een belangrijke afweging geweest 
om voor deze locatie te kiezen. Daar heb ik geen moment spijt van gehad. We zijn begonnen in een kleine ruimte, toen we nog 
maar met drie mensen waren. Nu zijn we met tienen. Gelukkig konden we probleemloos doorschuiven naar een grotere ruimte.”

it’s a great place for 
              doing business



Huurprijzen en condities

Begane grond A-vleugel
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Kantoren A-vleugel vanaf prijs p/maand
• 26 m2 vvo (16 m2 netto)
• 32 m2 vvo (20 m2 netto)
• 64 m2 vvo (40 m2 netto)

Kantoren B-vleugel
• 42 m2 vvo (26 m2 netto)
• 62 m2 vvo (39 m2 netto)
• 168 m2 vvo (105 m2 netto)

E 513
E 610
E 1.221

E 867
E 1.303
E 2.565

Alle prijzen op basis van contract voor onbepaalde tijd met opzegtermijn  
van 2 maanden.
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Algemene ruimten



Eerste verdieping A-vleugel
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Diensten en voorzieningen
(in de huurprijs inbegrepen)

• Verbruik gas, water en elektra.
• Hoogwaardige luchtbehandeling met individuele koeling.
•  Onderhoud en schoonmaak van het pand en algemene ruimten, alsmede  

het tuinonderhoud, afvalverwerking, glasbewassing en overige onderhouds-
werkzaamheden.

• Bemande centrale receptie (tijdens kantooruren).
•  Centraal geregelde beveiligingsinstallatie, automatische doormelding naar  

de meldkamer en alarmopvolging.
• Telefoonservice.
• Parkeren op eigen parkeerterrein.
• Postverzorging van inkomende post.
•  Gratis vergadertegoed (20 uur per kwartaal) voor een vooraf gereserveerde 

spreekkamer, o.b.v. beschikbaarheid. Geldig op alle Place for Bizz locaties, 
met uitzondering van Eindhoven Centrum.

• 24/7 toegang.
• Koffie en thee.

B-vleugel



Tweede verdieping A-vleugel
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Telefonie en ict-voorzieningen
(niet in de huurprijs inbegrepen) per maand
•  Internetverbinding glasvezelaansluiting, incl. 

gebruik en onderhoud netwerkapparatuur, 
één IP-adres, VLAN en helpdesk.

•  Telefoonlijn inclusief abonnement,  
1 basistoestel en gesprekskosten Nederland.

E 65

E 22,50

E 10
E 2,50
kosten op aanvraag

• Eigen nummerblok (10 nummers).
• Patchpoort (per poort).
• Extra telefonievoorzieningen mogelijk.

(Informatie-, buitenlandse en 0900-nummers worden 
apart doorberekend).

B-vleugel



placeforbizz.nl

Derde verdieping A-vleugel
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• Waarborgsom van 2 maanden huur.
•  Bij aanvang betaalt u eenmalig E 250 opstartkosten  

inclusief telefoon- en internetconfiguratie.
•  Met uitzondering van gangbare feestdagen is de  

receptie alle werkdagen bemand.
• Flexibel huren, slechts 2 maanden opzegtermijn.

Huurvoorwaarden

B-vleugel



placeforbizz.nl
onderdeel van de BanBouw groep

Hurksestraat 64
5652 LD Eindhoven
040 - 263 11 11
info@placeforbizz.nl

Place for Bizz is een concept van Bedrijvencentra Regio Eindhoven B.V. 
gevestigd aan de Collseweg 23, 5674 TR te Nuenen. Voor meer informatie 
bezoek onze website www.placeforbizz.nl.

Over ons 
Bij Place for Bizz geloven we dat mensen zakelijk het 
beste uit de verf komen in een omgeving die voelt als 
thuis. Daarom zorgen we voor business centers waar 
mensen zichzelf kunnen zijn en (h)erkend worden. 
En waar ze hun successen en ervaringen kunnen delen 
met anderen, want we zijn ervan overtuigd dat anderen 
ontmoeten kan leiden tot mooie, nieuwe kansen.

We doen er alles aan om jou een werkplek te bieden 
waar je je thuis voelt. Een plek waar je prettig en 
ongestoord kunt werken terwijl je deel uitmaakt van 
het actieve netwerk van Place for Bizz.

Dit document is met de grootste zorg samengesteld.  
Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend.




