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Tauro, een uniek verhuurconcept
Tauro: de voordelen in een notendop
Bij Tauro profiteert u van een uniek verhuurconcept, waarbij u tegen zeer concurrerende
tarieven zowel kantoor- als bedrijfsruimtes kunt huren. Tauro biedt kantooroplossingen op
maat aan ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf. Met de flexibele huurcontracten
en de korte opzegtermijn van Tauro kunt u zeker zakendoen met minder financiële risico’s.
Kantoorruimte huurt u al vanaf 20 vierkante meter en groeit zo nodig met u mee. Elke unit
wordt gestoffeerd opgeleverd en kent optimale aansluitmogelijkheden voor uw
telecommunicatie. Verder kunt u de ruimte naar eigen idee inrichten, of gemeubileerd laten
opleveren.
Tauro biedt u niet alleen een prettige en efficiënte, maar ook zeer representatieve
werkomgeving. In een Tauro Kantorencentrum kunt u uw relaties uitstekend ontvangen. Al onze
kantorencentra hebben een representatieve ontvangsthal en centrale receptie met medewerkers die
u graag van dienst zijn.
In de Tauro kantorencentra vindt u vele services en faciliteiten, zorgvuldig afgestemd op uw
persoonlijke wensen en behoeften. Zo kunt u gebruikmaken van onder meer vergader- en
cursusruimtes, secretariële ondersteuning, telefoonservice, postverzorging en kopieer- en
printfaciliteiten. U betaalt naar gebruik. Zo profiteert u van de voordelen van een groot bedrijf,
ongeacht de omvang van uw eigen team.
Het unieke verhuurconcept van Tauro bestaat al sinds 1994. U vindt Tauro Kantorencentrum in
Amsterdam, Haarlem, Heemstede, Alphen aan den Rijn, Den Haag Statenkwartier, Den Haag
Koninginnegracht, Den Haag Bezuidenhout, Rijswijk en Delft.

14/08/2014 Tauro Kantorencentrum Heemstede

1/7

Tauro Kantorencentrum Heemstede
Tauro Heemstede heeft 1.500 m2 kantoorruimte. Het gebouw heeft in 2010 een
complete facelift ondergaan, uiteraard met respect voor het eigen stijlvolle karakter van
het pand. Het gebouw voldoet aan alle moderne eisen en ligt op het Landgoed
Berkenrode, midden in het groen. Bovendien profiteert u van de professionele receptie en
de gunstige ligging.
Representatieve werkomgeving
Tauro Heemstede biedt u een zeer representatieve werkomgeving. De kwalitatief hoogwaardige
materialen, het vele licht en zorgvuldig uitgekiende kleurcombinaties zorgen voor een prettige en
informele sfeer. Bijzondere aandacht is besteed aan de stijlvol en duurzaam ingerichte
ontvangsthal; het visitekaartje van de ondernemingen in het gebouw. U en uw relaties worden hier
professioneel ontvangen door de receptiemedewerkers van Tauro Heemstede.
Professionele receptie en service op maat
Tauro Heemstede heeft een servicegerichte receptie en een telefooncentrale die maandag tot en
met vrijdag geopend is van 9.00 tot 17.00 uur. U profiteert van een pakket services en faciliteiten,
afgestemd op uw wensen en behoeften. Denk aan vergader- en cursusruimtes, secretariële
ondersteuning, telefoonservice, postverzorging en kopieer- en printfaciliteiten. Ons team speelt
alert in op uw wensen. Verandert uw behoefte aan facilitaire ondersteuning? Dan veranderen wij
met u mee.
Gunstige ligging
Het Tauro Kantorencentrum ligt aan de Herenweg op het Landgoed Berkenrode, midden in het
groen. Door de centrale ligging, aan de as Haarlem-Lisse, is het kantorencentrum zowel met de
auto als met het openbaar vervoer uitstekend bereikbaar. Rondom het gebouw is een eigen
parkeerterrein en in de directe omgeving is er voldoende (gratis) parkeermogelijkheid.
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Tauro Office
Tauro Office: betaalbare kantoorunits op maat
De meeste ruimtes van Tauro Heemstede zijn flexibele, betaalbare kantoorunits op maat. De
ruimtes zijn bij uitstek geschikt voor kleine en middelgrote organisaties.
 De kantoorunits zijn al vanaf 20 vierkante meter beschikbaar en kunnen (afhankelijk van de
afmeting) worden geclusterd.
 De kantoorunits worden gestoffeerd opgeleverd, zodat u ze naar eigen idee kunt inrichten. Ook
is het mogelijk om de kantoorruimte gemeubileerd te laten opleveren.
 Voor uw telecommunicatie zijn er optimale aansluitingsmogelijkheden. U kunt nieuwe telefoonen faxnummers laten activeren, waarbij u zelf uw provider kunt kiezen. Ook is het binnen de
regio mogelijk om uw huidige telefoonnummers mee te verhuizen naar Tauro, zodat bestaande
(prijs)afspraken met uw provider kunnen blijven bestaan.
 Huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd zijn er al met een korte opzegtermijn.
 Vergader- en cursusruimtes tegen kortingstarief in alle Tauro vestigingen.
Flex Office: niet de kosten, wel de voordelen van een professionele werkomgeving
U heeft toegang tot het draadloze netwerk en kunt 40 uur gebruikmaken van een flexplek die u per
dagdeel kunt reserveren Tegen betaling kunt u gebruik maken van de overige services en faciliteiten
als de receptie geopend is.
Met een Tauro Flex Office:
 profiteert u van de flexibiliteit van een tijdelijke werkplek
 werkt u efficiënt
 onderneemt u duurzamer en milieubewuster
 bespaart u kosten
 werkt u in een netwerkomgeving
 kunt u vergaderen in alle acht vestigingen van Tauro
Virtual Office: geen kantoorruimte, wel uitgebreide service
Speciaal ontwikkeld voor ondernemers die (nog) geen kantoorruimte nodig hebben maar wel een
zakelijk adres en telefoonnummer. U betaalt hiervoor een vast bedrag per maand. U maakt dus
alleen gebruik van het bezoek- en postadres van Tauro Heemstede met een gratis telefoonservice
abonnement. Tegen betaling kunt u gebruik maken van de overige services en faciliteiten als de
receptie geopend is.
Huurt u bij Tauro Heemstede een Virtual Office dan zijn volgende zaken standaard voor u geregeld:
 gebruik van het bezoek- en postadres van Tauro Heemstede
 ontvangst en doorverwijzing van uw bezoekers
 gratis telefoonservice abonnement
 diverse privileges voor Tauro huurders
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Services en faciliteiten
Huurt u bij Tauro Heemstede, dan zijn de volgende zaken op het gebied van service,
schoonmaak, onderhoud en verzekeringen voor u geregeld:
Service
 receptiemedewerkers voor een professionele ontvangst
 postafhandeling (exclusief frankeerservice)
 gebruik van de vergader- en cursusruimtes tegen kortingstarief op alle Tauro locaties
 koffie/thee tegen gereduceerd tarief in de Coffee Corner
 printen/kopiëren en scannen tegen kortingstarief
 beheer en administratie van leveringen en diensten
Schoonmaak
 schoonmaak van gehuurde ruimtes, gemeenschappelijke ruimtes en dienstruimtes
inclusief schoonmaak van ruiten en kozijnen aan binnen- en buitenzijde
 vuil- en papierafvoer
Onderhoud
 plantenbakken, meubilair en stoffering in gemeenschappelijke ruimtes en dienstruimtes
 onderhoud en aanvullen handdoek- en zeepautomaten
 onderhoud en aanvullen koffieautomaat
 lift
 gemeenschappelijke verlichting
 CV-installatie
 warmwaterinstallatie
 luchtbehandelingsinstallatie (inclusief materialen, zoals chemicaliën)
 hydrofoorinstallatie
 brandblusapparatuur (en de vullingen)
 (huis)telefooninstallatie
 belinstallatie
 toegangssleutel en controlesysteem
 vuilcontainers
Alle bovengenoemde zijn inclusief service abonnement, storingsdienst en keuringskosten.
Verzekeringen
 Glasverzekering van alle beglazing en kozijnen aan de buitenkant van het gebouw
 Inboedelverzekering voor de algemene ruimtes
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Aanvullende diensten
Naast de services en faciliteiten die bij de prijs zijn inbegrepen, kunt u bij Tauro
Kantorencentrum tegen betaling profiteren van een telefoonservice, postverzorging, een
frankeerservice, print- en kopieerfaciliteiten, draadloos internet, vergader- en
cursusruimtes, secretariële ondersteuning en parkeerplek. Hieronder leest u meer over
deze diensten.
Telefoonservice
Kiest u voor de telefoonservice, dan krijgt u één uniek telefoonnummer waarnaar u uw telefoon
kunt doorschakelen. De Taurotelefoniste neemt dan uw telefoon aan met uw bedrijfsnaam en
noteert de boodschap. U ontvangt deze per e-mail. Deze service is beschikbaar van maandag tot en
met vrijdag vanaf 9.00 uur en 17.00 uur. Wilt u gebruikmaken van de telefoonservice, dan betaalt u
éénmalig € 50,- aansluitkosten en vervolgens € 7,50 per maand voor het abonnement. Voor het
aannemen van een telefoongesprek betaalt u € 1,40. Dat is inclusief doorverbinden naar intern
toestel of het opstellen van een standaard gespreksnotitie via e-mail.
Postverzorging
Als u dat wilt, kan het ophalen en wegbrengen van de reguliere post voor u worden verzorgd. De
receptioniste haalt iedere dag de brievenbus leeg en verdeelt direct de post over de postvakjes.
Uitgaande post dient u voor 16:00 uur af te geven, zodat deze gefrankeerd meegegeven kan
worden aan de koerier. Heeft u specifieke wensen? Wij zijn u graag van dienst. Voor vragen en
voor een overzicht van de kosten kunt u bij ons terecht.
Frankeerservice
Bij onze receptie kunt u uw post laten frankeren. Een abonnement op deze service kost € 10,- per
maand. Aanvullend betaalt u portokosten en een bedrag van € 0,16 per poststuk aan
behandelingskosten.
Print- en kopieerfaciliteiten
In het gebouw is een kopieermachine aanwezig waarmee u kunt printen en kopiëren. De prijs per
kopie / print is vanaf € 0,08; voor grote print- of kopieerhoeveelheden heeft u de mogelijkheid om
aangepaste prijsafspraken te maken.
Secretariële ondersteuning
Wij ondersteunen u desgewenst graag ook secretarieel. U ontvangt al secretariële ondersteuning
vanaf € 18,- per uur. Wilt u secretariële ondersteuning, richt u zich dan tot onze
receptiemedewerkers. Zij kunnen u exact informeren over de kosten en de tijdsplanning.
Parkeerplaatsen
Rondom Tauro Heemstede is er een eigen parkeerterrein. U en uw bezoekers kunnen hier alsnog
kosteloos gebruik van maken. Naast het parkeerterrein van Tauro zijn er parkeerplaatsen in de
directe omgeving.
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Vergader- en cursusruimtes
U kunt gebruikmaken van de vergader- en cursusruimtes in Tauro Heemstede vanaf € 12,50 per
uur. Tegen hetzelfde gereduceerde tarief kunt u tijdens kantooruren gebruikmaken van een
vergader- of cursusruimte in een van onze andere vestigingen. Voor consumpties tijdens uw
bijeenkomst betaalt u € 1,75 per stuk. Koffie en thee kost per kan € 7,-. Een vergader- of
cursusruimte reserveren kan van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur, bij de
receptie. Daar kunt u ook uw wensen aangeven voor eventuele audiovisuele middelen,
vergaderarrangement, catering en vergaderingen.
Vergadertarieven Tauro
Heemstede
Spreekkamer
Vergaderkamer

Pers.
4
10
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Tarief per uur
vanaf
€ 12,50
€ 18,00

Audio
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Contactgegevens
Tauro Kantorencentrum Heemstede
Bezoekadres:
Herenweg 115
2105 MG HEEMSTEDE
Telefoon:
E-mail:
Website:

023 – 30 30 400
info@tauro.nl
www.tauro.nl
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