
Meet Eat Work and get inspired



GREENHOUSE ANTWERP

ZUURSTOF VOOR UW IDEEËN?
Ondernemend ingesteld? En op zoek naar een nieuwe plek om te werken 
en of te vergaderen? In het zakelijk hart van Berchem? Dan is Greenhouse 
Antwerp helemaal iets voor u. In een fris, nieuw én ecologisch kader geeft 
u uw ideeën een welverdiende groeischeut.

Ontdek de levende plantengevel terwijl u geniet van een gezonde hap in 
Greenhouse Café. Neem plaats in RE:flex flexible business hub voor een 
productieve werkdag of een zorgeloze meeting. En ga relaxed naar huis 
dankzij een ruim aanbod aan ondersteunende diensten.

Greenhouse Antwerp voorziet een totaalpakket voor u. Terwijl u werkt in 
RE:flex, wordt uw strijk gedaan. Tijdens de middag kan u genieten van een 
snelle work-out in Fit20. En in de tussentijd worden uw pakketjes geleverd 
in een Bringme-box. Handig!

Ontbijt, lunch of graag met een gezonde maaltijd naar huis? Ook dat kan via 
de take away van Greenhouse Café. Kom dus snel eens kijken. Ontdek de 
nieuwe manieren van werken. En geef uw verhalen groeikracht.

Groenste gevel van Antwerpen

Totaalpakket voor ondernemers met groeikracht

Gezond, van ontbijt tot afhaalmaaltijd

Jean-Paul Sols

jean-paul.sols@intervest.be

CEO

GREENHOUSE ANTWERP
Uitbreidingstraat 66  
2600 Berchem
T. 03 304 67 67
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Co-working, lunch, fitness, … Bij Greenhouse Antwerp geniet u van een 
volledige omkadering. Kom zelf een kijkje nemen, vraag vandaag nog uw 
free-trial badge aan via berchem@reflexhub.be én test RE:flex flexible 
business hub een week lang gratis uit!
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Greenhouse café: energie?
Ondernemers met ideeën verbruiken energie. Veel energie. 
Gelukkig is er Greenhouse Café, voor heerlijk eten én drinken.

Vanaf 8 uur zwaaien de deuren open voor een lekker ontbijt en de betere 
koffieklets. Daarna kiest u uit lichte lunches, sweets, tapas en zóveel meer. 
Neem plaats in het prachtig decor of geniet van het ruim zonneterras.

U kan ook altijd terecht in de take away voor broodjes, lunchgerechtjes, 
salades, drankjes & vruchten- en groentesapjes. Lekker én gevarieerd.  
Tijdens de lunch of ’s avonds na het werk. Take away op zijn best.

Kijk op de website voor de lunch specials en de geplande netwerking 
momenten: coffee mornings en afterwork events. Reserveer online via  
www.greenhousecafe.be of www.facebook.com/greenhousecafe.antwerp.

Gezonde hap én netwerken

Niet veel tijd om te lunchen? Ook take away
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Op weekavonden en in het weekend kan 
u deze prachtige locatie ook huren voor 
de organisatie van uw evenementen. 
Presentaties, klantenevenementen, 
recepties, walking dinners, … verzorgd 
door horecakoppel Ilse Delaere 
en Christophe Verschuere van het 
Antwerpse cateringbedrijf Cook & Style, 
de bezielers achter Greenhouse Café.

Nieuwe eventlocatie 
gezocht? Check. 
Dubbel check!

Ilse & Christophe kijken ernaar uit om u 
te mogen verwelkomen aan de groenste 
gevel van Antwerpen!

Meer informatie

Greenhouse Café 

Voor een event op maat

www.greenhousecafe.be 
www.facebook.com/greenhousecafe.antwerp 

ilse@cookandstyle.be

Ilse Delaere & Christophe Verschuere 

Info en reservaties via: 
ilse@cookandstyle.be
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Co-working hub RE:flex: groeikracht
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Als co-worker krijgt u toegang tot een innovatieve werkomgeving met zeer 
gevarieerde flexplekken en vergaderfaciliteiten. Ontdek de vernieuwende 
inrichting van RE:flex, weg van de traditionele kantoren. Met een waaier aan 
professionele en ergonomische werkplekken, faciliteiten en diensten die 
volgens een werkelijk gebruik afgerekend worden.

Geniet van een nieuwe werkplek waar u kan neerstrijken met een laptop, 
collega’s of klanten. Voor uw vergaderingen of voor een belangrijke 
presentatie. Tijdelijk of op lange termijn. En geef zuurstof aan uw projecten. 

Flexibiliteit is hier de troef. U kan perfect een dag in de co-working lounge 
werken of een zakenrelatie ontmoeten op basis van een dagtarief. Reguliere 
en trouwe klanten? Die genieten van aangepaste en voordelige formules.

Uw werkplek op maat

Inspirerende én professionele infrastructuur

Startende ondernemer vol ideeën? Of net op zoek naar een frisse kijk op 
een tijdelijk project, weg van uw bedrijf? RE:flex flexible business hub is een 
kantoorconcept dat helemaal inspeelt op uw behoeften rond flexibiliteit, 
mobiliteit en samenwerking. Naast RE:flex Mechelen, opent IOW nu ook 
een tweede vestiging in Berchem.
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Als marketing consultant vind ik het belangrijk om een 
professionele indruk te maken. Dat kan helemaal dankzij de 
flexibele mogelijkheden van RE:flex. Topinfrastructuur én 
fijne mensen! ”

““
Margot Huyge – Zaakvoerster Attasjee

Meer informatie

Alissia Radema
Hospitality Co-ordinator

T. 03 304 67 67 
berchem@reflexhub.be 

www.reflexhub.be
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De cateringmogelijkheden zorgen voor een welverdiende pauze. In het 
aanbod van Greenhouse Café vindt u een ruime keuze aan lekkere broodjes, 
salades en andere lunchopties. Graag een ontbijtmeeting met een lekkere 
kop koffie? Wordt voor gezorgd.

RE:flex Berchem is dé plaats bij uitstek om 
uw bijeenkomsten te organiseren. Weg van 
alle drukte krijgt u een ruime keuze uit 13 
professioneel ingerichte vergaderruimtes, 
gaande van 2 tot 20 personen. 
Nieuwe ideeën verzekerd!

Om uw vergadering van alle comfort te 
voorzien, heeft u het beste materiaal 
ter beschikking. Denk bijvoorbeeld 
aan een beamer of LCD-scherm, 
whiteboard, prikbord en/of flip-chart en 
videoconferencing.

Graag een vergaderzaal?

Pauzeer in stijl



Fit20: snel, voordelig en zonder zweet?
Kan u wat beweging gebruiken? Tijdens uw pauze, voor of na een stevige 
werkdag? Maak dan een afspraak in Fit20 en blaas snel stoom af in het 
nieuwe fitnessconcept.

Meer informatie

Tycho Descamps
Personal trainer

T. 03 239 84 50
antwerpen-berchem@fit20.be

Geen tijd om uitgebreid aan uw conditie te 
werken? Geen probleem. 
 
Maak snel een afspraak en train slimmer onder 
begeleiding van uw personal trainer, zelfs 
zonder om te kleden.

De voordelen? Een Fit20-training is kort maar krachtig. In 20 minuutjes 
voelt u zich weer topfit. Zonder omkleden, dankzij de gekoelde studio’s 
en een nieuwe trainingsmethode. 

Fitness in kostuum of mantelpakje?!

Speciale oefeningen met een personal trainer

7



8



Strijkatelier: kreukloos naar huis

9

Inneke Van Hout
inneke.vanhout@intervest.be

Voor reservaties
greenhouse-strijkdienst@startpeople.be

Meer informatie

In samenwerking met Start People Services krijgt u in Greenhouse Antwerp 
ook een strijkservice op maat. Een vaste strijkster zorgt voor kreukloos 
strijkwerk.

U brengt uw kleren ’s ochtends binnen en ’s avonds liggen ze gestreken klaar 
om mee te nemen. Betalen doet u eenvoudig via voordelige dienstencheques: 1 
dienstencheque staat voor 1 uur strijken. En via e-mail blijft u op de hoogte van 
de vordering van uw strijkwerk. Handig!

’s Ochtends binnen, ’s avonds klaar



Bringme: slim pakjes versturen 
en ontvangen 
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Graag uw Bringme-box?
inneke.vanhout@intervest.be

Meer informatie

Heeft u al van Bringme gehoord? Een nieuwe manier van pakketjes ontvangen en 
retourneren via een speciale Bringme Box. Zonder dat u naar het postkantoor moet.

Bij welke webshop u ook bestelt, 
u kan alles laten leveren en 
opsturen. U vindt een Bringme Box 
in de inkomhal van Greenhouse 
Antwerp, en u mag deze service 
gratis gebruiken.

Om gebruik te maken van deze dienst kunnen medewerkers van buurtbedrijven 
rechtstreeks een e-mail versturen naar inneke.vanhout@intervest.be. Inneke Van 
Hout centraliseert alle gegevens per bedrijf en geeft deze door aan Bringme.

Alle info over deze nieuwe service vindt u op de website van Bringme:  
www.bringme.com.

Gratis service van  
Greenhouse Antwerp

Hoe gebruik maken van Bringme?
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