VERGADEREN
KANTOORRUIMTE

FLEXPLEKKEN HORECA

EVENTS

HNK.NL

De leukste werkplek van Amsterdam
Het Nieuwe Kantoor is een landelijk concept met werkplekken, kantoorruimtes en vele diensten. Bij HNK
Amsterdam Houthavens vind je de leukste werkplekken van Amsterdam. HNK staat voor een unieke
mix van werkvormen, flexibiliteit en netwerken. Sfeer moet je zien en voelen, we geven graag een
rondleiding op locatie om de talloze mogelijkheden te laten zien.

Een gebied dat volop in ontwikkeling is

Karakteristiek voormalig pakhuis

Kantoorunits te huur vanaf 25m2

Volledig ingerichte kantoorunits
vanaf 1 werkplek te huur

Traditioneel kantoor huren met
moderne flexibele voorwaarden

Ingerichte kantoorruimtes
Vergaderen en flexplekken

HNK business membership EUR 99 p.m.

HNK Brasserie

Huurvormen
Club HNK

Word nu member* van
Club HNK en ontvang

Vergaderen

25%

Flexplekken

korting op je eerste

Kantoor op maat

Managed offices

vergaderruimte boeking**

* Word member door een e-mail te sturen naar receptie.amsterdam@hnk.nl ** Vraag naar de voorwaarden

Meer details of bezichtigen?
Bel +31 (0)20 - 240 44 30

powered by

HNK - Het Nieuwe Kantoor Amsterdam Houthavens
HNK Amsterdam Houthavens ligt in een gebied dat volop in ontwikkeling is. Waar ooit schepen met
wereldbestemmingen aanlegden, is nu een thuishaven gecreëerd voor nieuwe bedrijvigheid. Het stijlvolle
verbouwde pakhuis met aan de achterzijde uitzicht op het IJ geeft iedere onderneming, van multinational
tot ZZP’er, nét even dat extra’s wat nodig is om onderscheidend zaken te doen.
Deze HNK vestiging heeft het karakter van de Amsterdammer zelf: recht voor z’n raap en creatief. De
bijzondere inrichting geeft alles wat je maar kan wensen voor een kantoorruimte maar behoudt het eigen
gezicht. Modern comfort en het originele karakter van het pakhuis gaan hier perfect samen. De ideale
locatie voor een keur aan ondernemingen: van grote bedrijven tot starters. Voor kantoorruimte, vergaderingen, evenementen, presentaties en flexplekken.
Ook bij HNK Amsterdam Houthavens klopt het HNK-‘sociale hart’. Gelegen op de begane grond van het
gebouw kunnen hier en in de HNK Brasserie alle ondernemers terecht voor een lunch of een kop koffie. De
informele sfeer nodigt uit tot informeel kennis maken. Maar je kan er ook gewoon even uitblazen tussen
deadlines door.
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Van Diemenstraat 20-200
1013 CP Amsterdam
+31 (0)20 - 240 44 30
receptie.amsterdam@hnk.nl
/HetNieuweKantoor

hnk.nl

