tuesday coworking - Belziger Str. 71 - Event Space
Locatie #1006393 - Coworking ruimte in Berlijn - Schöneberg



CAPACITEIT
Oppervlakte: 90 sqm
Aanbevolen aantal gasten: 3 - 40
Staand: 40
U-opstelling: 40

School: 40
Theater: 40

Rond: 40

TARIEVEN
€ 80.00

€ 700.00

Minimale reserveringskosten (excl. extra's): € 160
Alle prijzen zijn exclusief BTW.

per uur
per dag
Annuleringsvoorwaarden: Volledige restitutie bij annuleringen tot 7 dagen voor het evenement. 50%
restitutie voor annuleringen tot 24 uur voor het evenement.

EXTRAS (F&B ETC.)
De volgende extra's zijn bij deze locatie te boeken.

Koffie & Thee
€ 3.00
Lunch Budget
€ 12.50
Extra stoelen
gratis
Katheder
gratis
Extra tafels
gratis

Water
€ 3.00
Flipover
gratis
Wifi
gratis
TV-scherm
gratis

Lunch Standaard
€ 18.75
Projector+Scherm
gratis
Whiteboard
gratis
Computer
€ 50.00

HIGHLIGHTS
Inbegrepen in de zaal.







Lift voor gemakkelijke
toegang
Overgoten met daglicht



Inclusief plafonds in
altbau-stijl
Breakout in een
buitenruimte
Verduisteringsgordijnen
voor presentaties







Rolstoeltoegankelijke
ruimte
Locatie heeft meerdere
ruimtes
Met authentieke houten
vloer
Neem pauze's op een
privé balkon
5min van openbaar
vervoer



Koken in keuken mogelijk



Hoog plafond voor een
ruimtelijk gevoel
Laat je inspireren door
muurkunst
Breakout ruimte voor
brainstormen




BESCHRIJVING
Let us help you plan your next event !
We offer our beautiful ground-floor space (90 square meters) with high ceilings and loads of natural
light offer as a dedicated event space for your:
- Networking evening
- Seminars
- Workshops
- Home-owners' meetings
- or something else! Let's talk about it!
V arious setups are possible with space for 40 people sitting (2G) or 20 (3G).
The event space is available to you
- Monday to Friday from 6:00 pm to 10:00 pm
- Saturdays from 8:00 am to 10:00 pm
FEATURES of the space included in the rental price:
- WiFi
- Fair-use of photocopier
- Stand with mobile whiteboard
- Projector + Screen
- Mobile Sony Bravia widescreen TV

Bij Spacebase , wordt elke workshop gekoppeld aan een van onze experts die je
idee tot leven zullen brengen. Neem contact op als u hulp nodig heeft:
service@spacebase.com
+49 30 959992030

