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Hybride 
werken met 
Flexado 

Flexado biedt een hybride werkplek 
oplossing voor corporates, MKB, 
ZZP’ers en overige professionals!
Doe mee en co-creëer deze nieuwe 
markt met ons! 



Met Flexado Meet & Coworking bieden we een uitgelezen kans 

om samen met jullie een passende oplossing te bieden: een 

hybride mix van werken op een eigen kantoor, thuiswerken én 

werken vanuit een cowork-locatie. 

Help mee het 
hybride werken 
te creëren! 
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Paul, New York
Flexwerkplek

Thomas, Sydney
Thuiswerken

Amy, Amsterdam
Kantoor

FlexibelOveral werken, waar en wanneer je wilt

Te boeken in tijdsblokken van 2 uur

Alles volledig online in één platform

Mobiel vriendelijke online omgeving

Op 4.000+ locaties

Maandelijks opzegbaar

Ons 
netwerk

4.000+ Locaties

1.318 Steden

113 Landen
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• Service bieden aan…

• Ontvangen van…

• Je visitekaartje afgeven aan…

…Klanten.

Daarbij richten we ons op:

* Corporates: met grote teams, die hun eigen 

hybride werkomgeving willen creëren;

* MKB: flexibel en hybride werkomgeving, 

aanpasbaar voor alle medewerkers;

* ZZP’ers & Overige professionals:  

met de wens om waar en wanneer dan ook 

te werken;

De Flexado App faciliteert alles:

• De booking

• Communicatie

• Registratie van de gewerkte uren

• Financiële afwikkeling

• Dagelijkse notificatie

• Eigen inlog in MyFlexado

• Duidelijk dashboard

• Altijd up-to-date

Wat kun je
verwachten?

What’s in 
it for you?



Voeg meet & coworking toe 
aan je Flexado netwerk

Meet & 
Coworking

Extra’s
- Hybride werkplek platform voor corporates.

- Data voor corporates om hun vastgoed strategie mee te bepalen.

- Significante besparingen in investeringen en operationele kosten  

 voor corporates.

- Meer vrijheid en autonomie voor de werknemers van de corporates.

Virtuele kantoren
Een professionele bedrijfslocatie tegen een fractie 

van de kosten van een traditioneel kantoor.

- Zakelijk post- en bezoekersadres

- Registratie adres

- Telefoonbeantwoording

One
Flexado One ICT diensten voegen een waardevolle 

service toe aan het plaats ongebonden werken.

- Voice

- Internet

- Cloudroom

Flexashop
Met onze Flexashop diensten ontzorgen wij 

webshops door het retourproces professioneel te 

ondersteunen.

+

Met Flexado Meet & Coworking bieden we een 
gebruiksvriendelijk app om je eigen hybride
werkplek te creeren: een mix van werken op een
eigen kantoor, thuiswerken en werken vanuit een cowork-locatie.

Tevens biedt de app toegang tot volledig ingerichte vergader- 
en spreekruimtes, evenals afgesloten kantoren.
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Bij Flexado leggen we de lat hoog. Onze 

ambitie is sinds onze start in 2010 onveranderd; 

wereldwijd de grootste aanbieder zijn in flexibele 

kantooroplossingen. Of het nu om een virtueel 

kantoor gaat, of aansluitende diensten. We blijven 

daarin duurzaam ontwikkelen. We luisteren naar onze 

klanten en vertalen hun behoeftes in nieuwe diensten. 

Zo zetten we Flexado wereldwijd op de kaart.

 +31 (0)85 580 77 25

 hello@flexado.com

Andrew Troostwijk

Director Meet & Coworking

 

 +31 (0)85 303 25 01

 +31 (0)640 769135

 andrew@flexado.com
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