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DE WINKELHAAK | HOUSE OF C
WELKOM IN DE PITTIGSTE WIJK VAN ANTWERPEN
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September 2002: DE WINKELHAAK opent zijn deuren. Het mooie, hedendaagse gebouw
wint verschillende architectuurprijzen en huisvest een designshop 'Belgian Essentials
Gallery' en een gezellige lunchbar 'Bar Oscar' en biedt werkfaciliteiten voor innovatieve
ondernemers via flexibele werkplekken en vaste kantoren. De Winkelhaak ondersteunt
en coacht in ondernemerschap en biedt de ondernemers een dienstenpakket op maat
zodat zij zich kunnen focussen op hun eigen taken. Daarnaast beschikt DE WINKELHAAK |
HOUSE OF C over 5 verschillende vergader- en evenementenruimtes, geschikt voor activiteiten van 2 tot 120 personen. Deze zijn ook extern te reserveren.
GEDEELD ATELIER - geschikt voor 1 persoon - 2 298 /maand
ATELIERS 32m2 - geschikt voor 1-3 personen - 2 849 /maand
ATELIERS 36m2 - geschikt voor 1-4 personen - 2 1098 /maand
ATELIERS 42m2 - geschikt voor 1-5 personen - 2 1198 /maand
Check ook onze Bar d'Office-formules!

foto Juan Wyns

Het gebouw is centraal gelegen, vlak bij het Antwerpse Centraal Station, de Zoo, de
Koningin Elisabethzaal en het splinternieuwe congrescentrum. De publieke parking ‘Zoo’
bevindt zich recht tegenover onze ingang.

MEER INFO

Klara De Smedt
tel 03 727 10 30
klara.desmedt@winkelhaak.be

foto Toon Grobet

Winnaar “BELGIAN BUILDING AWARD 2003”, categorie “beste bedrijfsgebouw”
Winnaar “PRIJS VOOR DE BOUWHEER 2003”, categorie “nieuwbouw”
Nominatie “AWARDS VAN DE BELGISCHE ARCHITECTUUR 2003”
Nominatie "PRIJS VOOR ARCHITECTUUR 2006" van de Provincie Antwerpen
>
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EEN KORT OVERZICHT VAN ONZE DIENSTEN

BEDRIJVENCENTRUM VOOR INNOVATIEVE ONDERNEMERS
Natuurlijk beschik je over een eigen af te sluiten werkruimte, maar DE WINKELHAAK is
veel meer dan dat: we nemen graag een deel van je zorgen uit handen zodat je als ondernemer kan focussen op je kernactiviteit. Hieronder een samenvatting van de diensten die
dagelijks van pas komen en inbegrepen zijn in de prijs van je atelier.
ONTHAAL
Het onthaal is alle werkdagen open van 9 tot 18 u. Koeriers en leveranciers kunnen tijdens
deze uren steeds op permanentie rekenen. Klanten en bezoekers melden zich hier aan
zodat wij jou kunnen verwittigen per telefoon.
VERGADERZALEN
De beschikbaarheid van alle vergaderzalen kan je online nakijken op het intranet.
Reserveren doe je via een eenvoudige applicatie. DE WINKELHAAK beschikt over 4 vergaderzalen en een grote evenementenruimte. Alle zalen beschikken over internet, flatscreen,
whiteboard en flipchart.
POST & KOERIERS
Je kan je brieven en pakjes gewoon afgeven aan het onthaal. Wij frankeren of zorgen voor
aangetekende verzending. Post en pakjes worden dagelijks opgehaald. Inkomende post
vind je in je postbakje op het gelijkvloers. Koeriers kunnen tijdens de openingsuren leveren
aan het onthaal, wij verwittigen als er iets toekomt. Postzegels en koerierskosten zijn
verbruikskosten en worden doorgerekend.
INTERNET
In DE WINKELHAAK zit je nooit zonder internet. We hebben drie verschillende providers zodat
we meteen kunnen omschakelen bij problemen. Ook voor bezoekers is er overal gratis wifi.
PROMOTIE
Regelmatig sturen wij een digitale nieuwsbrief naar onze ca. 6000 contacten. Heb je interessant nieuws (een knappe opdracht, een gewonnen wedstrijd, een vacature…) bezorg
ons dan tekst en beeld zodat we het via de nieuwsbrief en website kunnen kenbaar maken.
Ook onze socialmediakanalen staan ter beschikking voor interessante nieuwtjes.
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COACHING
Zit je met vragen of verlies je veel tijd met een of ander zakelijk probleem, aarzel niet om
onze ondersteuning te vragen! Gaande van omgaan met wanbetalers tot het aanwerven
van personeel, tot het opstarten van een nieuwe vennootschap tot… Wij stellen graag
onze expertise en ons netwerk ter beschikking om je snel en efficiënt verder te helpen. Zo
beschikken wij ook over een aantal voorbeeldcontracten op maat van ontwerpers. Je kan
ze inkijken aan het onthaal.
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NETWERKEN
Interactie en werkplezier komen in DE WINKELHAAK op de eerste plaats. We organiseren
regelmatig evenementen of toernooien waarop alle ondernemers van DE WINKELHAAK
welkom zijn. Ook netwerkmomenten of ‘open coffee’s’ staan regelmatig op het programma.
SCHOONMAAK
Je atelier wordt elke week gepoetst: er wordt gedweild, je papiermandjes worden geleegd
en de lavabo en spiegel worden gezeemd. Op elke verdieping staan bovendien containers
voor restafval, papier en pmd als je meer kwijt wil dan je papiermandje aankan.
TOESTELLEN
Heel wat toestellen zijn vrij te gebruiken.
- kleurenprinter/kopieerapparaat (tot A3)
- beamer
- flipchart
- minifotostudio
- papiersnijtafel
- piepschuimsnijder
- inbindtoestellen met metalen ringetjes
- lamineertoestel
-…
VELOKAART
Er is een Antwerpse Velokaart ter beschikking om je snel te verplaatsen in de stad. Vraag
ernaar aan het onthaal.
KANTOORMATERIAAL
Wij hebben printpapier en allerlei kantoormateriaal in voorraad zodat je niet voor het minste de deur uit hoeft. Prijzen en aanbod kan je nakijken op het intranet.
KEUKEN
In de keuken vind je serviesgoed, glaswerk, thee, koffie, melk en suiker en een microgolfoven. Op elke verdieping staat er ook een drinkfontein. IJskast, broodrooster en
Nespresso-apparaat vind je terug op de 3de verdieping voor gemeenschappelijk gebruik.
BADKAMER
Onze badkamer staat ter beschikking van alle ondernemers. Handdoeken, douchegel en
alle toebehoren zijn voorhanden.
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DESIGNCENTER | DE WINKELHAAK
architecten Coby Manders & Filip Pittillion, 16.01.2001
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DESIGNCENTER | DE WINKELHAAK
architecten Coby Manders & Filip Pittillion, 16.01.2001
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DESIGNCENTER | DE WINKELHAAK
architecten Coby Manders & Filip Pittillion, 16.01.2001

NIVEAU +3 : ateliers & ontspanningsruimte
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ALARM
Als administratie en shop gesloten zijn, is er een alarmprotocol. De procedure wordt
duidelijk uitgelegd. Vergeet niet op jouw beurt nieuwe medewerkers en klanten te informeren. Denk er ook aan om altijd ramen en deuren te sluiten als je ’s avonds vertrekt.
KINDEREN
Kinderen zijn altijd welkom in DE WINKELHAAK. Hou er wel rekening mee dat ze geen
overlast geven voor je collega-ondernemers in het gebouw. In de WC op het gelijkvloers is
er een verzorgingskussen.
PRIJS/KWALITEIT
DE WINKELHAAK is een nv met een sociaal-economische doelstelling en draait volledig
van eigen inkomsten. Je hebt niet voor 5-sterrenhotel gekozen, maar voor een formule
waarbinnen samenwerken en samenleven centraal staan. Onze middelen zijn beperkt
omdat we onze prijzen zo laag mogelijk houden, nochtans zijn we er van overtuigd dat
je prijs/kwaliteit nergens beter zit. Wij staan altijd open voor suggesties en verbetering!
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Door haar uitstekende ligging is
DE WINKELHAAK makkelijk te
bereiken met de trein, tram of bus.
Station Antwerpen-Centraal is
gelegen op 5 minuten wandelafstand.
Kom je met de auto, hou dan rekening
met de lage-emissiezone (LEZ).
De categorie en de euronorm van het
voertuig bepalen of je wel of niet een
LEZ in mag rijden.
Volg parkeerroute Centraal Station –
Zoo – Diamantwijk.
Voor Parking Zoo geldt voor onze
bezoekers een voordeeltarief, vraag
ernaar aan het onthaal!
Je kan ook gebruik maken van de P+R
parkings rond Antwerpen.
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