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Al bijna 20 jaar biedt Tauro betaalbare kantoor- en bedrijfsruimte aan, aan meer dan 375 ondernemers in
diverse vestigingen in de Randstad. Met de komst van het Smart Work Center aan de Koninginnegracht
19 in Den Haag is Tauro de grootste aanbieder van kleine kantoorruimtes in de Haagse regio.
Bas Korswagen, mede-directeur Tauro
Kantorencentrum; “Bij Tauro kan een ondernemer kantoorunits huren vanaf 25m2
op basis van korte en flexibele contracten
met daarbij alle faciliteiten die een ondernemer nodig heeft. Uiteraard tegen goede
tarieven en met een opzegtermijn van
twee – vier maanden. Voor ondernemers
die nog niet op zoek zijn naar een eigen
vaste kantoorruimte, bieden wij bijvoorbeeld ‘Tauro flexwerkplekken’ of werkplekabonnementen aan. Ons nieuwe kantorencentrum aan de Koninginnegracht is
geheel ingericht op het nieuwe werken
zodat ondernemers zelf kunnen kiezen
hoe, waar, wanneer en met wie ze werken.”

20 – 30% besparing op
vaste lasten

Kleine(re) ondernemingen met grote ambities kunnen bij Tauro beginnen met het
huren van een kantoorruimte op maat. Het
upgraden van de ruimte is altijd mogelijk,
zelfs op projectbasis.
Claes Korswagen, mede-directeur Tauro
Kantorencentrum: “Stel, u heeft een onderneming met acht medewerkers, waarvan drie commerciële buitendienst medewerkers. Onderzoek wijst uit dat deze
werkplekken vaak ‘leeg’ en ongebruikt
blijven. Deze werkplekken behoren echter
wel tot uw vaste lasten. U huurt tenslotte

een grotere ruimte dan nodig is. Bij ons
kunt u conform uw wensen een ruimte
huren. Voor de ‘harde kern’ medewerkers
huurt u een vaste ruimte, voor de buitendienst medewerkers maakt u gebruik van
de flexibele werkplekken. Op deze manier
maakt u optimaal gebruik van openbare
ruimtes zoals de Ondernemers Lounge of
één van de stilte coupes. Voor een vergadering met alle medewerkers kunt u een
extra vergaderruimte huren.
Door het creëren van een steeds veranderende werkomgeving worden uw medewerkers tevens op een positieve manier
geprikkeld. Bijkomend voordeel voor u: u
bespaart zo’n 20 tot 30% op de vaste lasten! Bij Tauro is dus alles mogelijk, van
klein beginnen en langzaam – of juist snel
– uitbreiden!”

laptops zijn namelijk op of in de tafels
verwerkt. Regelmatig organiseert Tauro
voor haar huurders netwerkborrels. Zo
kunt u informeel kennismaken met de andere ondernemers in uw vestiging. Wilt u
zelf een netwerkborrel organiseren? Ook
dan bent u bij Tauro aan het juiste adres.
Flexibiliteit en service staan bij ons niet
voor niets hoog in het vaandel!” �

Kopje koffie?

Netwerken met andere ondernemers op
een informele en ontspannen manier kan
volop in de Ondernemers Lounge aan de
Haagse Koninginnegracht. “Wij zijn erg
trots op onze Ondernemers Lounge! In
deze lounge kan men onder het genot van
een kopje koffie of een vers gemaakt
broodje van cateraar Sallo’s op informele
wijze met andere ondernemers netwerken.
En mocht het gesprek een goede wending
krijgen, dan kan er direct gestart worden
met samenwerken. Aansluitingen voor
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