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DE GRESWAREN
EEN (H)ECHTE COMMUNITY

Welkom bij De Greswaren in de gemeente Beesel (Noord-Limburg). Een prachtig
industrieel pand met een rijke historie waarin sinds 2019 ondernemers, bedrijven, verenigingen, horeca én een middelbare school gevestigd zijn. Zo vormen
we een (h)echte gemeenschap waarin ontmoeting en groei centraal staan. In
deze brochure hebben we al onze mogelijkheden en tarieven op een rijtje gezet.
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Flexwerkplekken
Onze 24 flexwerkplekken bevinden zich in onze prachtige communityruimte. Wij vinden dat flexwerkplekken ook écht flexibel
moeten zijn. Daarom kun je bij ons een plek boeken voor een uurtje, maar kun je ook voor langere tijd een reservering doorgeven.
Onze tarieven zijn net zo flexibel. Je zit dus nergens aan vast als
jij dat niet wil.
Wij bieden jou alles wat je nodig hebt om goed je werk te kunnen
doen. Van wifi en voldoende stopcontacten tot een overlegruimte en prachtige relaxplekken. Samen met gelijkgestemden kun jij
dus direct aan de slag. En waar je ook gaat: goede koffie is altijd
dichtbij!

Tarieven
Exclusief btw
1 uur

€4,00

2 uur

€8,00

4 uur

€13,00

Per dag

€20,00

Per week

€80,00

Per 4 weken
Per jaar

€300,00
€3.200,00

Kantoorruimtes

Tarieven
Exclusief btw

Kubus
2 personen
A1.11 & A1.14

Kubus
4 personen
A1.13

Vier uur

€30,00

€60,00

Per dag

€45,00

€90,00

€180,00

€360,00

€7.200,00

€14.400,00

Per week
Per jaar

Werk je als ZZP’er of start-up/scale-up graag samen met anderen, maar ervaar je wel graag de luxe van een eigen kantoor? Dan
zit je bij De Greswaren goed! Op onze unieke locatie bieden wij
drie kantoorruimtes aan voor 2 tot 4 personen. Wij proberen jou
zoveel mogelijk te ontzorgen en restaurant De Gresbuus biedt
fantastische horeca-mogelijkheden. Zo leent De Greswaren zich
ook uitstekend voor de ontvangst van (toekomstige) klanten.
De kantoorruimtes zijn per dagdeel, week of jaar te huren. Of je
dus een inspirerende brainstormsessie wilt organiseren of van
De Greswaren jouw thuisbasis wil maken: wij heten jou van harte
welkom!

Vergaderzalen
In De Greswaren beschikken we over 5 vergaderzalen. Hier kun je met 2 tot
10 personen terecht. Ben je op zoek naar een grotere ruimte waar plek is
voor meer personen? Kijk dan eens naar de mogelijkheden die wij bieden
voor “Bijeenkomsten, presentaties en congressen”.
Wij bieden alles wat je nodig hebt om een productieve vergadering te organiseren: van voldoende werkruimte
en goede wifi tot inpandige horeca. En helemaal fijn: onze openingstijden worden altijd in overleg met jou bepaald. Laat je dus niet afschrikken door onze reguliere openingstijden - daar wijken we voor jou graag vanaf!

Tarieven

(exclusief btw)

Gebroeders
Teeuwen
2 pers.

Epica
4 pers.

Greswaren
10 pers.

Draaksteker
10 pers.

Glazen
vergaderruimte
8 pers.

Per dagdeel (4 uur)

€50,00

€60,00

€75,00

€75,00

€75,00

Per dag

€75,00

€90,00

€113,00

€113,00

€113,00

Per week

€450,00

Per jaar

€18.000,00

Events
Ben je op zoek naar een inspirerende locatie voor bijvoorbeeld een
productpresentatie, netwerkbijeenkomst, workshop of congres?
Kom dan eens ontdekken welke mogelijkheden De Greswaren
biedt.
Ons podium ‘De Icksberg’ (zie afbeelding) leent zich door de aangrenzende open werkruimtes bijvoorbeeld uitstekend voor het
geven van trainingen en workshops. Door het industriële karakter
van De Greswaren beschikken we daarnaast ook over verschillende grote multifunctionele ruimtes. Voor ieder wat wils dus!
We dragen graag ons steentje bij aan een geslaagd evenement. Zo
kunnen wij desgevraagd presentatie-apparatuur regelen en wordt
er aparte catering aangeboden door restaurant De Gresbuus.
Maatwerk is daarbij altijd mogelijk (en dat geldt ook voor onze
openingstijden - voor jou openen we graag langer onze deuren!)

Restaurant

DE GRESBUUS
DE GRESBUUS is gestart vanuit
een passie voor gezelligheid en lekker eten. Bij ons kun je terecht voor
een smakelijke lunch en pannenkoeken in de avonduren. Daarnaast
denken we heel graag mee over
een bedrijfs- of personeelsfeest,
high tea, babyborrel of koffietafel.
Onze unieke locatie biedt ook mogelijkheden als officiële trouwlocatie in de gemeente Beesel.
www.degresbuus.nl

Tarieven

(exclusief btw)

Bijeenkomsten, presentaties & congressen
Rover
40 personen

Paviljoens
40 personen

Activity room
40 personen

Podium De Icksberg
Op aanvraag

Per dagdeel (4 uur)

€100,00*

€100,00*

€100,00*

€75,00*

Per dag

€150,00*

€150,00*

€150,00*

€113,00*

Per week

€450,00*

*Omdat maatwerk ons doel is, zijn eventuele bijkomende werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld het naar wens inrichten van de
ruimte) niet in deze prijs inbegrepen. Neem voor meer informatie contact op met info@degreswaren.nl.

Tot ziens!
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