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Dit Business Centre is gelegen op het Accent Business
Park te Roeselare, hét kantorencentrum in het hart van
West-Vlaanderen, gelegen aan afrit 6 van de
E403/A17 (Kortrijk – Brugge) en de Rijksweg N36.
Kortom een toplocatie, filevrij en vlot bereikbaar! De
regio Roeselare-Kortrijk wordt sinds jaar en dag
gekenmerkt door een uitzonderlijke economische
dynamiek en een echt pro-business attitude. Het
center is omgeven door andere bedrijven en KMO’s
waardoor er verschillende mogelijkheden tot
samenwerking zijn. Het center bevindt zich op de 1ste
verdieping van een gloednieuw en ultramodern
gebouw.

Referentie

6621

Status

te huur

Prijs

€ 74

Postcode

8800

Gemeente

Rumbeke

Bureau

Broker Diksmuide

Eigenschappen
Goede parkeergelegenheid voor u en uw klanten
Vlot en makkelijk bereikbaar, snelle verbinding naar de
E403/A17 (Kortrijk – Brugge)

Kadastraal inkomen

Niet beschikbaar

EPC certificaat

In aanvraag

Centrale ligging in West-Vlaanderen dichtbij
Roeselare, Oostende, Brugge, Kortrijk, Waregem, …
Professionele bedrijfsomgeving
Opties voor kantoorruimte, neem een bureau voor één
persoon of een heel team, voor een dag, een week,
een maand of zoveel jaren als nodig
Neem de werkplek die u nodig heeft met de vrijheid om
uit te breiden of in te krimpen wanneer het bedrijf
verandert
Alles is inbegrepen, welke werkplek u ook kiest, u krijgt
één overzichtelijke prijs waarin alles inbegrepen is
(kostprijs nutsvoorzieningen, schoonmaak en
onderhoud van het kantoor, 24/7 beveiliging van het
gebouw, …)
Een volledig ingerichte en uitgeruste werkplek waar u
gewoon binnenstapt, gaat zitten en meteen aan de
slag kunt met modern, ergonomisch kantoormeubilair

Huren?

Hebt u interesse
in dit pand? vergaderruimte per
Gebruik
van gemeenschappelijke
Contacteer
dan voor
meer info
uur,
businesons
lounges
en kleinere
break-out rooms
Postbeheer
een receptieteam, een receptioniste
Beldoor
Birgit
om gasten+32
te verwelkomen
51 50 11 11
Ondersteuning tot administratieve taken (sorteren van
documenten of het regelen van koerierdiensten, …)
Toegang tot printer, scanner en kopieerapparaat
Een gemeenschappelijke keuken met faciliteiten voor
thee en koffie
Professioneel en beveiligd internet en Wi-Fi,
telefoontoestel en telefoonlijnen, gebruik van 50
miljoen Wi-Fi hotspots over de hele wereld!
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