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GREENHOUSE  
ANTWERP

BROEIKAS VOOR UW IDEEËN

Ondernemend ingesteld en op zoek naar 
een nieuwe vergader- of werkplek? Dan is 

Greenhouse Antwerp écht iets voor jou. In het 
zakelijk hart van Berchem, in een fris én ecologisch 

kader geef je jouw ideeën een welverdiende boost.

De groenste gevel van Antwerpen
Ontdek de levende plantengevel terwijl je geniet van een gezonde hap in 
Greenhouse Café. Neem plaats in Greenhouse Flex coworking hub voor 
een productieve werkdag of een zorgeloze meeting en ga relaxed naar 
huis dankzij een ruim aanbod aan ondersteunende diensten.

Een totaalpakket voor flexwerkers met groeikracht
Greenhouse Antwerp voorziet voor jou een totaalpakket. Terwijl jij 
werkt in Greenhouse Flex, wordt je strijk gedaan. Tijdens de middag 
kan je genieten van een snelle work-out in Fit20 en je pakketjes worden 
geleverd in een Bringme box. Handig!

Gezond, van ontbijt tot afhaalmaaltijd
Ontbijt en lunch kunnen in het gezellige, sfeervolle Greenhouse Café.  
Of neem je liever een gezonde maaltijd mee naar huis? Ook dat kan via  
de Greenhouse Café take away. 

Kom dus snel eens langs. Ontdek de nieuwe manieren van werken  
en geef je ideeën groeikracht.

Jean-Paul Sols
ceo Intervest Offices & Warehouses 

Meet eat work and get inspired
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Coworking, lunch, fitness, … Bij Greenhouse Antwerp geniet je van een 
volledige omkadering. Kom zelf een kijkje nemen, vraag vandaag nog 
je free-trial badge aan via greenhouse-offices@intervest.be én test de 
coworking hub Greenhouse Flex een dag lang gratis uit!
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GREENHOUSE CAFÉ: HERWIN JE ENERGIE!

Ondernemers met ideeën verbruiken energie. Veel energie. 
Gelukkig is er Greenhouse Café, waar heerlijk eten én drinken  
in een sfeervolle omgeving perfect samengaan.

Gezonde hap én netwerken
Vanaf 9 uur zwaaien de deuren open voor een lekker ontbijt en de betere  
koffieklets. Daarna kies je uit lichte lunches, heerlijke broodjes, zoetig-
heden en zóveel meer. Neem plaats in het elegant en gezellig decor of 
geniet van het ruime zonneterras.

Lunch specials, geplande netwerkmomenten en after-workevenementen 
zoals Greenhouse Thirstdays, vind je op de website. Reserveren kan via 
www.greenhousecafe.be of www.facebook.com/greenhousecafe.antwerp.

Nieuwe evenementenlocatie gezocht? 
Op weekavonden en in het weekend kun  
je deze prachtige locatie huren voor  
je evenementen, presentaties,  
recepties, walking dinners, … 
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Meer informatie & reservaties 
Nicolay Jacquet
Tel. 0496 03 30 52
traiteur.jacquet@skynet.be
www.jacquetcatering.be/greenhouse-cafe
www.greenhousecafe.be
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GREENHOUSE FLEX: COWORKING HUB OP JOUW MAAT

Inspirerende én professionele infrastructuur
Ontdek het rustgevend interieur van Greenhouse Flex, heel wat 
aangenamer dan een traditioneel kantoor. Als coworker krijg je 
toegang tot een innovatieve werkomgeving met zeer gevarieerde 
werk plekken en vergaderfaciliteiten, een waaier aan professionele en 
ergonomische flexplekken, faciliteiten en diensten. Flexibiliteit is hier 
de troef. Je kan perfect een dag in de coworking lounge werken of een 
zakenrelatie ontmoeten op basis van een dagtarief. Regelmatige en 
trouwe klanten genieten van aangepaste en voordelige formules.

Jouw werkplek op maat
Geniet van een nieuwe werkplek waar je kan neerstrijken met een laptop, 
alleen of met collega’s of klanten. Voor je vergaderingen of presentaties. 
Tijdelijk of voor een langere termijn. Wij zorgen voor een optimale 
broeikas zodat je meer energie overhebt voor je projecten. 

Startende ondernemer vol ideeën? Of op zoek naar een frisse kijk op 
een tijdelijk project, weg van je vertrouwde omgeving? Greenhouse 
Flex is een werk-en ontmoetingsplaats voor like-minded people, een 
levendige community in een omgeving waar projectmanagers hun 
netwerk kunnen verbreden. 
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Graag een vergaderzaal?
Greenhouse Flex in Berchem is 
dé plaats bij uitstek om jouw 
bijeenkomsten te organiseren. 
Weg van alle drukte krijg je een 
ruime keuze uit  een gamma 
aan professioneel ingerichte 
vergaderruimtes, gaande van  
2 tot 20 personen. 
Nieuwe ideeën verzekerd!

Om je vergadering van alle comfort te 
voorzien, heb je het beste materiaal ter 
beschikking. Denk bijvoorbeeld aan een LCD-
scherm, whiteboard, flip-chart en videoconferencingmogelijkheden.

Ruim aanbod aan diensten
Met een ruim aanbod aan extra diensten gaat Intervest beyond real estate. 
De coworking spaces hebben tal van voordelen zodat extra ballast wordt 
vermeden: fitness, strijk-en schoonmaakdienst, Bringme Box, catering, 
gratis koffie en thee, ...

Meer informatie
Nils Hertogs & Alissia Radema
Hospitality coördinatoren
Tel. 0800 50 516
www.greenhouse-offices.be
nils.hertogs@greenhouse-offices.be
allisia.radema@ greenhouse-offices.be





IMMUNE: KORT, KRACHTIG 
EN DOELTREFFEND!

Je conditie op peil brengen of meer spier-
kracht ontwikkelen? Zie je een korte work-out 

voor, tijdens of na je werkdag wel zitten? 
Maak een afspraak bij Immune en ervaar 

zelf hoe dit vernieuwde fi tnessconcept 
jouw conditie snel een boost geeft.

Fitness in business-outfi t
De voordelen? Een Immune training is kort, maar krachtig. Na minder 
dan een half uur wandel je als herboren buiten. Dankzij de gekoelde 
ruimte en de vernieuwde trainingsmethode is omkleden zelfs niet nodig. 

Speciale oefeningen met een personal trainer
Ben je bang dat het urenlange trainingen vergt om je conditie op te 
krikken? Is sporten niet echt je ding? Geen probleem! Maak een afspraak 
voor een proefsessie en ontdek hoe effi  ciënt een korte work-out op 
maat kan zijn onder het toeziend oog van je personal trainer. En om al je 
twijfels weg te nemen is een proefsessie gewoon gratis en vrijblijvend!





Meer informatie
Tycho Descamps
Personal trainer
T +32 3 239 84 50
tycho@goimmune.be
www.goimmune.be





STRIJKDIENST: 
ALLES GESTREKEN 
TERWIJL JE WERKT!

Meer informatie 
katrien.hermans@intervest.be
Reservaties
greenhouse-ironing@startpeople.be

Geen tijd of zin om zelf te strijken? 
Greenhouse Antwerp en Start People Services 
bieden je een strijkservice op maat terwijl je werkt.

’s Ochtends binnen, ’s avonds klaar 
Op de derde verdieping van Greenhouse Antwerp vind je de strijkdienst 
van Intervest en Start People Services.

Strijken gebeurt op dinsdag en woensdag. Indien je tijdig reserveert, 
is je strijk nog dezelfde dag klaar! Je brengt je strijk ’s ochtends binnen 
bij de strijkdienst op de derde verdieping. De strijkdienst contacteert je 
via e-mail als je gestreken goed klaar staat. Handig toch?

Is je vaste huishoudhulp afwezig of ben je net terug uit vakantie? 
Geen nood! Je kan ook eenmalig reserveren.

Betalen doe je met voordelige dienstencheques: één diensten cheque 
staat voor één uur strijken. 





BRINGME: SLIM PAKJES VERSTUREN EN ONTVANGEN

Je hoeft niet meer naar het 
postkantoor. Bringme is een 
makkelijke manier om pakjes 
te ontvangen en 
terug te sturen via 
de Bringme Box. 

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

Hoe werkt Bringme?
Gebruikers van Greenhouse 
Flex en andere bedrijven 
kunnen een e-mail sturen naar 
katrien.hermans@intervest.be. 
Zij centraliseert alle gegevens 
per bedrijf en geeft deze door 
aan Bringme.

Meer informatie
www.bringme.com
Gratis service
katrien.hermans@intervest.be
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