IABR werkruimte te huur!
						
Werken, vergaderen en presenteren op
een unieke locatie in hartje Rotterdam

De werkruimte van de IABR bevindt zich in het
Schieblock in het centrum van Rotterdam op 5 minuten
loopafstand van Rotterdam Centraal Station. Het is
een unieke en eigenzinnige locatie waar grote en
kleine creatieve ondernemers zich hebben verzameld
in een omgeving die continu in ontwikkeling is. Zo is
er bovenop het Schieblock een DakAkker, wordt het
met het Hofbogengebied verbonden door de bekende
Luchtsingel en bevinden zich op de begane grond een
winkel als GROOS (design van Rotterdamse bodem) en
het populaire restaurant, bar en club, BAR. Kortom, een
motiverende locatie voor uw vergadering, presentatie of
werksessie.
De IABR beschikt over een grote vergaderruimte annex
bibliotheek met zithoek (ruim 70 m2) op de 3e etage van
het Schieblock. Deze ruimte is geschikt voor maximaal
25 personen die gezamenlijk aan een grote tafel kunnen

vergaderen of, door de tafels uit elkaar te schuiven, juist in
kleine groepen aan de slag kunnen gaan. Een beamer en
een projectiescherm zijn aanwezig en u kunt een microfoon
en boxen op het presentatiesysteem aansluiten, zodat
u bijvoorbeeld via Skype of WebEx mensen op andere
locaties bij uw bijeenkomst kunt betrekken.
De ruimte kunt u zowel overdag of ‘s avonds huren. Mocht
u catering zoals koffie, een lunch, diner of borrel willen
regelen dan doen wij aan de hand van uw wensen graag
een passend voorstel. Wanneer u de vergaderruimte huurt
is er altijd iemand aanwezig die u kan assisteren met het
klaarzetten en opruimen van de catering.

zie volgende pagina voor meer informatie

IABR werkruimte
						
PRAKTISCH

CATERING

- 5 minuten lopen vanaf Rotterdam Centraal en op loopafstand
van het centrum van de stad.
- Zowel overdag als in de avond te huur.
- Maximaal 25 personen.
- Flexibele tafelgroep waaraan met een grote groep vergaderd
kan worden, maar die eventueel opgedeeld kan worden om in
kleinere groepen aan de slag te gaan.
- Zithoek met bibliotheek.
- Mogelijkheid tot conference calling met Skype of WebEx.

- Koffie, thee en water (€ 4,- per persoon per dagdeel)
- Lunch/diner/buffet (niet inbegrepen in huurprijs)
- Borrel (niet inbegrepen in huurprijs)

TECHNISCHE FACILITEITEN
- wifi (gebruik inbegrepen in huurprijs)
- Beamer en projectiescherm (€ 35,- per sessie)
- Laptop (HP Probook 450 G2) (€ 35,- per sessie)
- Flipover (incl. bladen en stiften) (€ 15,- per sessie)
Verder beschikken wij over:
- USB microfoon en geluidsinstallatie (te koppelen aan laptop)
- Apple Mini Display Port-naar-VGA-adapter

Wanneer u bij uw vergadering of workshop behoefte heeft aan een lekkere lunch,
diner of iets bij de koffie neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

TARIEVEN
€ 350,- excl. btw / dagdeel
€ 550,- excl. btw / dag
€ 100,- excl. btw / avondtoeslag

RUIMTE HUREN OF VRAGEN?
Neem gerust contact met ons op via kantoor@iabr.nl of door te bellen
met 010-2060033 om de mogelijkheden te bespreken.

ADRES
[Het Schieblock ] Delftsestraat 5 unit 304, 3013 AB Rotterdam

