HNK, het Nieuwe Kantoor
HNK, de formule
De HNK formule is herkenbaar op elke locatie. De HNK huurder in Den Haag
zal zich onmiddellijk thuis voelen als hij besluit een dag op een andere HNK
locatie te werken. De HNK formule van NSI combineert ‘maatwerk’ met vaste
elementen die een gebruiker in ieder HNK pand mag verwachten. Ieder HNK
pand wordt gekenmerkt door een stijlvolle inrichting, een sociaal hart en
vergaderfaciliteiten, maar de totale uitwerking en inrichting wordt aangepast aan
wat aansluit bij de behoefte voor het specifieke gebied of de locatie. Zo heeft
HNK Rotterdam een sterk industriële uitstraling en zorgt de binnenstedelijke
locatie voor de dynamiek die een volwaardig aanbod van catering mogelijk
maakt. HNK Hoofddorp heeft een sterke ‘hub functie’ voor Amsterdam en
Schiphol. HNK Den Haag is een modern gebouw met karakteristieke uitstraling
dat door haar centrale ligging efficiënt (net)werken mogelijk maakt.

Het gebouw beschikt over een energielabel A.

HNK, Het Nieuwe Kantoor
HNK, het sociale hart
Op iedere HNK locatie is op de begane
grond het sociale hart gecreëerd, dat
toegankelijk is voor iedereen die
meteen aan de slag wil. Hier bevinden
zich de flexplekken, vergaderruimtes en
de bemande receptie. De toegankelijke
(netwerk-) ruimte leeft en is volledig
gericht op de service aan haar
huurders in de rest van het gebouw.
Het sociale hart geeft de HNK buzz; de
dynamiek van verschillende bedrijven,
waar
mensen
(net)werken
en
ontmoeten.

HNK, kantoren, werkplekken
en vergaderruimtes
HNK biedt op alle locaties flexplekken,
managed offices, kantoor op maat en
vergaderruimtes. Op basis van een
‘membership’ kan op alle locaties
worden gewerkt. Kortom bij HNK huur
je exact het metrage dat je nodig hebt
om je kantoor te houden en kan je
additioneel gebruik maken van de
algemene ruimtes en vergaderruimtes.

HNK, de inrichting

Vergaderruimtes

De inrichting van HNK is stijlvol,
modern en onderscheidend. Met de
HNK inrichting worden bezoekers
verrast door de andere sfeer dan men
op basis van de buitenkant verwacht.
Verder wordt voor de specifieke locatie
een link gezocht met de omgeving.

Rondom het centrale hart zijn tevens
de vergaderruimtes gevestigd. Deze
ruimtes zijn voorzien van audiovisuele
apparatuur en zijn te huur zijn op basis
van het aantal personen per uur of per
dagdeel.

Huurders over HNK
Het HNK gevoel van KISS2
Susanne Plaisier vormt samen met Kim Stolk het communicatiebureau KISS2.
KISS2 is een van de eerste huurders in HNK Rotterdam, waar ze voor een jaar
een werkplek hebben gehuurd.

“Wij waren op zoek naar een representatieve en inspirerende werkomgeving
met veel bedrijvigheid in het centrum van Rotterdam. Verder was het voor ons
belangrijk dat het gebouw meebeweegt met onze toekomstige groei. In HNK
hebben we dat gevonden,” vertelt Susanne.
Inmiddels werkt KISS2 alweer bijna een jaar vanuit hun kantoor in HNK
Rotterdam.
“HNK zien wij als matchmaker tussen de huurders. Het contact met andere
bedrijven en de onderlinge samenwerking is precies hoe we het voor ogen
hadden. We kunnen nu al spreken over een ware HNK-community. Er zijn veel
leuke initiatieven en we merken dat onze klanten erg enthousiast worden over
de vibe die er hangt in het gebouw.” zegt Kim Stolk.

Membership
Flexibel netwerken
HNK Membership biedt een flexibele en professionele werkplek met toegang tot
alle HNK vestigingen. Je houdt kantoor in het sociale hart, krijgt een eigen
postbus en locker. Dit HNK adres kan tevens dienen als correspondentie-adres
voor de Kamer van Koophandel. Als member kan je diensten op rekening
afnemen en boek je vergaderruimte tegen een gereduceerd tarief.
Een HNK membership is er al vanaf EUR 99,- per maand.

Managed Office Den Haag
Full service
HNK managed offices biedt al het gemak en flexibiliteit die je nodig hebt om snel
van start te kunnen gaan en je te richten op je core business. Alles is voor je
geregeld en je hebt geen aanloopinvestering of langdurige verplichtingen. Wi-Fi
internet is aanwezig via het publieke HNK netwerk, meubilair is inclusief, in de
pantry is een vaatwasser en koelkast aanwezig. Ook kan je gebruik maken van
de flexibele werk- en ontmoetingsplekken in het sociale hart.

Managed office is inclusief
Huren vanaf 1 dag tot 1 jaar
Vaste all in prijs per maand
Meubilair (bureautafel type level-4, 165x160)
Bureaustoel type Mea,
Jaloeziedeurkast 3 ordners hoog, 105x120x45.
Industrieel plafond
Toegangscontrole systeem op kantoor (inclusief 1 tag per werkplek)
Postbus
Gedeelde pantry
WIFI internet via het publieke HNK netwerk, ICT infrastructuur is aanwezig
Netwerk data poorten cat 5e en elektra aansluitpunten (bekabeld internet en
VOIP telefonie tegen meerkosten)
Individueel instelbare klimaatregeling met 55 Kw koelcapaciteit
T5 TL verlichting
24/7 toegang, het gehele jaar
Servicekosten, utiliteitskosten en schoonmaak kantoor zijn inclusief
Toegang tot het sociale hart met werk- en overlegplekken
Voordelige tarieven voor vergaderzalen
Toegang tot alle HNK vestigingen

Exclusief
Horeca
Parkeren

Managed Office Voorstel
Managed office …
Dit is een volledig ingericht kantoor voor …..personen. Alle HNK Managed
Office diensten en services zijn hierop van toepassing.
Graag bespreken we met u de mogelijkheden van de huur van de managed
office en/of het gebruik van vergaderruimtes.

Opzegtermijn en borg
Opzegtermijn bedraagt 1 maand. De borg bedraagt 2 maanden.

Termijn

Start
datum

Standaard
tarief

12 mnd

1-10- 2014

EUR …….
exclusief BTW
per mnd

Opties

Korting

All in tarief

n.o.t.k.

EUR …….
per mnd

Additionele dienstverlening en ICT voorzieningen zijn op aanvraag.

Parkeren
Parkeerplaatsen zijn beschikbaar op het afsluitbare parkeerterrein of in de
parkeerkelder onder het gebouw vanaf EUR 80,-- exclusief BTW per per
maand.

Getekend voor akkoord
Door ondertekening gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden, alsmede
de algemene voorwaarden van HNK. Voor de verdere vastlegging van de
gemaakte afspraken zal een Service Level Agreement opgesteld worden.
Getekend voor akkoord :
Bedrijfsnaam: _________________________________________
Naam : ______________________________________________

Plattegrond Managed Offices, Derde verdieping

Managed Office
Derde verdieping

Kantoor op Maat
Maatwerk
HNK “Kantoor op Maat” biedt turn key kantoorruimte vanaf 30m² tot een hele
verdieping, op maat gemaakt naar jouw wensen en eisen. De huurtermijn is
flexibel vanaf 1 jaar. Kantoor op Maat wordt opgeleverd met een hoogwaardige
betonlook gietvloer, industriële plafonds en geschilderde scheidingswanden,
bewegingsmelders voor de verlichting, elektra voorzieningen, individueel
instelbare klimaatbeheersing en 24/7 toegangscontrole.
Natuurlijk kan je gebruik maken van de flexibele werk- en ontmoetingsplekken in
het sociale hart in alle HNK vestigingen. Vergaderruimtes boek je tegen een
gereduceerd tarief.
Een offerte wordt op aanvraag gemaakt, afgestemd op jouw exacte
huisvestingswensen.

Vergaderen in HNK Den Haag
Centraal ontmoeten
HNK Den Haag heeft haar vergaderruimtes op de begane grond, nabij het
sociale hart. Deze ruimtes variëren in grote en zijn geschikt voor diverse
aantallen personen. De ruimtes zijn voorzien van audiovisuele apparatuur en te
huur per dag of dagdeel.
Vergaderruimtes

Halve dag, in EUR

Hele dag, in EUR

V1 (1-8 personen)
V2 (1-6 personen)
V3 (1-8 personen)
V4 (1-12 personen)

V5 (1-16 personen)
V6 (1-28 personen)

De meeste vergaderruimtes zijn flexibel in te richten. Bovengenoemde aantal
personen is in carre opstelling.
Voor huurders en members geldt een speciaal vergadertarief van EUR 6,50
per persoon per uur of een korting van 15% op de vergaderruimte prijzen.

Locatie HNK Den Haag
Oude Middenweg
HNK Den Haag is gelegen op een zichtlocatie aan de rand van het moderne
bedrijventerrein het Forepak. Het park is de laatste 15 jaar ontwikkeld tot een
moderne bedrijventerrein. HNK Den Haag heeft een prominente uitstraling en is
goed zichtbaar vanaf de A4
In de omgeving bevinden zich onder andere Stichting Nictiz, Imtech, Politie,
EDR, TNT en TMNS.

Bereikbaarheid
HNK Den Haag is uitstekend bereikbaar met de auto vanaf de snelwegen A4,
A12, A13, A44, de noordelijke Randweg en de N114. Direct bij het knooppunt
Forepak staat het gebouw.

Met het openbaar vervoer is HNK Den Haag ook zeer goed te bereiken. Voor de
deur stoppen de buslijnen 33 en 60. De Randstad Rail zorgt voor een snelle
hoogfrequentie verbinding met Den Haag CS, Rotterdam CS en Zoetermeer. De
treinen en trams in de buurt zorgen voor directe verbindingen met Den Haag
CS, Rotterdam CS en Zoetermeer.

Parkeren
Op het eigen terrein en in de parkeerkelder onder het complex zijn ruim
voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Naast een groot aantal plaatsen voor
bezoekers kent het complex een parkeernorm van circa 1 plaats per 50 m2 vvo
kantoorruimte.

Haagse toplocatie
Kortom, een modern en dynamisch gebouw op een uitstekende locatie, goed en
gemakkelijk te bereiken (ook met OV) en waar HNK prima aansluit bij de wens
van de ondernemingen die efficiënt willen huren en (net-)werken.

Overige vestigingen
HNK Rotterdam

HNK Utrecht

Vasteland 78, Rotterdam

Weg der Verenigde Naties, Utrecht

Deze vestiging staat tussen het
scheepvaartkwartier en het centrum,
aan het Vasteland. Het gebouw bestaat
uit drie torens, in de plint bevinden zich
onder meer een Albert Heijn en
Schmidt Zeevis. HNK Rotterdam
beschikt over voldoende openbare
parkeerplaatsen
en
een
eigen
inpandige parkeergarage.

Deze vestiging is gelegen aan de Weg
der Verenigde Naties, de belangrijkste
invalsroute vanaf de Rijksweg A2 naar
het centrum van Utrecht. In de
omgeving bevinden zich onder ander
de
Sociale
Verzekeringsbank,
Koninklijke
Nederlandse
Munt,
Jaarbeurs
Utrecht
en
de
Rjksgebouwendienst.

HNK Hoofddorp

HNK Amsterdam Houthavens

Antareslaan 65-81, Hoofddorp

Van Diemenstraat 20-200, Amsterdam

HNK
Hoofddorp
staat
op
het
bedrijventerrein De Beukenhorsten,
nabij de rijksweg A4. Door de gunstige
ligging van Hoofddorp ten opzichte van
Schiphol en Amsterdam zijn er veel
(inter) nationale bedrijven gevestigd
zoals Walt Disney, Sanoma Media,
Holland Casino, L”Oréal, TNT en
Thomas Cook.

Dit
kantoorpand
in
Amsterdam
Zuidoost is getransformeerd naar een
HNK vestiging. Uitstekend bereikbaar
door haar ligging tussen de A1, A2, de
Ringweg van Amsterdam A10 en de
A9. Maar ook met de trein, metro en
bus. Dit gebied is de afgelopen jaren
uitgegroeid tot één van de meest
gewilde kantoorlocaties.

HNK Groningen

Coming Soon

Zernike park 12, Groningen

HNK breidt uit met vestigingen door het
hele land. Binnenkort komen er
vestigingen in Apeldoorn, Den Bosch
en Ede.

HNK Groningen is strategisch gelegen
in de regio Noord Nederland, centraal
op
het
Zernike
Science
Park
Groningen, nabij kennisinstituten en
onderwijsclusters
als
Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit
Groningen.
Disclaimer

De genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W. Aan inhoud van deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. De
informatie, producten en het dienstenpakket kan per vestiging verschillen. Voor de meest actuele informatie verwijzen
wij naar de website WWW.HNK.NL

