
STAAT KLAAR VOOR ONDERNEMERS 



Prettige werkruimte nodig? Wij regelen het!   

www.synderella.nl

mail@synderella.nl + 31 (0)85 486 41 00

Synderella biedt niet alleen een mooie, prettige werkomgeving, er is ook oog voor de 
behoeften van de moderne ondernemer. Geen vastgeroeste kale huurcontracten, maar een 
aanbod dat precies bij de huurder past. Kort of langer, een enkele werkruimte of grotere 
kantoorvloer, met receptie of zonder, gezellig restaurant en cateringmogelijkheden 
of een kop koffie op de eigen kamer. De ondernemer bepaalt hoe hij/zij wilt werken, 
Synderella faciliteert de ruimte.
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Onze kantoren hebben als doel jou een geheel eigen werkplek te bieden, 

waarbij wij de juiste randvoorwaarden creëren. Je eigen identiteit, 

wensen en key-features van het bedrijf staan hierbij voorop. Wij zorgen 

voor een kantooroplossing waar jouw onderneming het beste bij 

rendeert.

Wij bieden heldere contracten met flexibele voorwaarden die 

ondernemingen de mogelijkheid biedt om door te groeien of te 

downsizen als de business daar om vraagt.

Geen abonnementen of co-working, maar ‘gewoon’ een eigen kantoor.

Op zoek naar een plug en play kantoorruimte waar je vandaag 

nog aan de slag kan? Bij Synderella huur je altijd een volledig 

gestoffeerde ruimte waarbij basisvoorzieningen als verlichting, 

elektra aansluitingen en Wifi standaard aanwezig zijn. 

Het basispakket breidt je gemakkelijk uit met meubilair, dedicated 

internet, telefonie of gebruik van vergaderruimten. 

In een kantoor van Synderella ga je elke dag met plezier aan het 

werk en zorgen wij ervoor dat je je kunt concentreren op wat jou 

FULL-SERVICE KANTOREN
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Plan bij Synderella jouw vergader-, netwerk-, cursus- en 

trainingsactiviteiten en wij facilitieren dit tegen gunstige tarieven.

Al onze vergaderruimtes zijn voorzien van comfortabel meubilair, goede 

klimaatbeheersing en voldoende daglicht. Op alle locaties kan op eigen 

terrein geparkeerd worden.

VERSCHILLENDE FACILITEITEN, ZOALS:

VERGADERRUIMTE

De capaciteit en opstellingsmogelijkheden van de vergaderruimtes 

verschillen per locatie. Bekijk de verschillende locaties op onze website 

voor het specifi eke aanbod.

Vergaderruimtes zijn per uur, dagdeel of hele dag te reserveren en bij een 

aantal van onze business centers is het gebruik van een spreekkamer 

inbegrepen.

Beamer         

Flip-over

Internet

Whiteboard

Verrijdbaar LCD scherm

Smart TV

Geluidsinstallatie

Catering
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Synderella blinkt uit in het aantal faciliteiten dat in onze business centers 

aanwezig is. Bij binnenkomst worden jij en jouw gasten ontvangen 

door onze hospitality medewerkers die zorgen voor een warm welkom 

en een goede kop koffi  e. Daarnaast zijn zij de spin-in-het-web voor 

alle gebouwgerelateerde zaken en verzorgen zij de catering- en de 

vergaderfaciliteiten. Wij hebben de beschikbaarheid van een terras/

buitenruimte en in een enkel center ook een fi tnessruimte.

Prettig zakendoen, begint met je prettig te voelen. Onze business centers 

zijn ingericht om te inspireren. De gedeelde ruimtes zijn kleurrijk en open 

ingericht, zonder hun zakelijke karakter te verliezen. Een vergadering of 

presentatie geheel verzorgd of niet, wij kunnen inspelen op alle wensen 

en beantwoorden graag je vragen. 

FACILITEITEN

Lunchroom of catering 

Vergaderruimtes 

Eigen parkeerterrein

Gemeubileerde verhuur

24-uurstoegang

Schoonmaak

Snel en stabiel internet

SERVICES

Buitenruimte

Uitstekende klimaatbeheersing

IT & Telecom services

Geschikt voor mindervaliden

Receptie services

Virtual Offi  ce

Telefoonbeantwoording
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DE KRACHT VAN SYNDERELLA

Synderella biedt niet alleen een mooie, prettige en functionele werkomgeving, er 
is ook oog voor de behoeften van de moderne ondernemer. Geen vastgeroeste kale 
huurcontracten, maar een aanbod dat precies bij de huurder past. Kort of langer, een 
enkele werkruimte of grotere kantoorvloer, met receptie of zonder, gezellig restaurant en 
cateringmogelijkheden of een kop koffie op de eigen kamer. De huurder bepaalt hoe hij 
wil werken, Synderella faciliteert.
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HIER VIND JE ONS
HOOFDKANTOOR
Savannahweg 17
3542 AW Utrecht 

BEREIKBAAR OP KANTOORUREN PER MAIL OF TELEFOON

AMSTERDAM CENTRUM

HERENGRACHT 221

1016 BG AMSTERDAM

AMSTERDAM AMSTEL

JOOP GEESINKWEG 501

1114 AB AMSTERDAM

AMSTERDAM ZUID-OOST 

PAALBERGWEG 26

1105 BV AMSTERDAM

BARNEVELD

KOOLHOVENSTRAAT 2 

3772 MT BARNEVELD

BEST

DE WAAL 18

5684 PH BEST

DRIEBERGEN

HOOFDSTRAAT 248 

3972 LK DRIEBERGEN

EINDHOVEN

UKKELSTRAAT 2

5628 TE EINDHOVEN

GOUDA 

TIELWEG 30

2803 PK GOUDA

HILVERSUM

BOTHALAAN 1

1217 JP HILVERSUM

SCHIPHOL

TUPOLEVLAAN 41

1119 NW SCHIPHOL-RIJK

UTRECHT SAVANNAH

SAVANNAHWEG 17

3542 AW UTRECHT

ZOETERMEER

GROENEWEG 2 

2781 AA ZOETERMEER

NIEUWEGEIN

NEVELGAARDE 40

3436 ZZ NIEUWEGEIN

UTRECHT U-BUILDING

ZONNEBAAN 9

3542 EA UTRECHT


