3200 m² kantoor
in het hart van
Emmeloord-Centrum

Kom Werken
Boven de Kluis

Succesvol zakendoen
in Emmeloord
De 75 jaar jonge Noordoostpolder is een van de meest veilige en schone stukjes Nederland. Het open landschap, afgewisseld met
volwassen bossen, zorgt voor een gezond klimaat. In deze weidse omgeving zie je op elk moment van de dag ‘schilderijen van luchten’.
Ook de mensen zijn er open en toegankelijk. In de pioniersjaren, halverwege de vorige eeuw, kwamen Nederlanders uit alle provincies
naar de Noordoostpolder om hier aan een nieuwe toekomst te bouwen.
Samenwerking was een voorwaarde om de gemeenschap op te bouwen en zit sindsdien bij de polderbewoners in de genen. De spirit
van deze hardwerkende en ondernemende mensen is nog steeds aanwezig. Emmeloord, een gestaag groeiende stad met momenteel
ruim 26.000 inwoners, is het hart van de Noordoostpolder.

Boven de Kluis
In het centrum van Emmeloord zijn twee ruime en lichte
kantooretages beschikbaar voor nieuwe ondernemende huurders.
Het fraai vormgegeven complex was in gebruik door de Rabobank
Noordoostpolder-Urk. Als gevolg van continu veranderende
omstandigheden in de financiële dienstverlening, heeft de
Rabobank al haar medewerkers en activiteiten geconcentreerd op
de begane grond, pal boven de oude kluisruimte. De eerste en
tweede verdieping, in totaal 3200 m2 (VVO), zijn vrijgekomen voor
nieuwe activiteiten. De gebruiks- en inrichtingsmogelijkheden voor
de nieuwe huurders zijn vrijwel onbeperkt.

Deze moderne kantooretages zijn zeer goed geoutilleerd. Ze zijn
voorzien

van

airco,

centrale

verwarming,

hebben

veel

daglichttoetreding en zijn geluidsarm. Gecombineerd met een
keurige afwerking, databekabeling, hoogwaardige vloerbedekking,
archiefruimten

en

gescheiden

toiletgroepen

zijn

het

kantoorruimten waar het de huurder aan niets ontbreekt.

De ruimtes zijn naar functie in vier thema’s onderverdeeld.
Denk ter inspiratie aan de Spreekkamer, met veel mogelijkheden voor kort en lang overleg. Of een inspirerende groene omgeving in de
Kantoortuin. In de Boardroom op de tweede verdieping is er volop ruimte voor inspirerende overlegsessies. Op dezelfde etage
ontmoeten ondernemende professionals elkaar in het Meetingpoint, om met vruchtbare ideeën groei te realiseren.
In alle kantoorruimten komt het daglicht ruimhartig binnen en voel je de weidsheid en leefruimte van de gedreven pionierssamenleving.

de Boardroom

het Meetingpoint

de Spreekkamer

de Kantoortuin

De Spreekkamer
Ontmoeten, communiceren. Dit gaat als vanzelf in de Spreekkamer, onderdeel van het ruime kantorencomplex op
de eerste verdieping. Er zijn veel verschillende werk- en overlegplekken, waar de collega’s elkaar kunnen spreken of
zich even kunnen terugtrekken, bijvoorbeeld om in de ontmoetingsruimten ontstane ideeën verder uit te werken. Dit
deel heeft een eigen opgang. Opvallend is de ruime trap met glazen wand.

de Kantoortuin

De Deel

Ingang Oost
Object informatie
Oppervlakte: ca. 327 m² VVO
Luxe entree met lift
6 geluidsdichte spreekkamers
Ruime ontvangstruimte
Grote vergaderruimte met uitzicht op de Poldertoren

de Spreekkamer

De Kantoortuin
De groene Kantoortuin bevindt zich eveneens op de eerste etage. Dit deel heeft een grote centrale ruimte, waar
extra veel polderlicht naar binnen stroomt. Een ideale plek waar collega’s elkaar kunnen ontmoeten, waar ideeën
ontstaan en doorgroeien naar fantastische eindproducten. De Kantoortuin heeft een grote oppervlakte, met
daarnaast vier aparte ruimten en een gemeenschappelijke toiletgroep. De Kantoortuin zou in de huidige indeling
nog op te splitsen zijn naar zeven ruimten. Dit deel heeft drie verschillende opgangen.

Lange Dreef

De Deel

de Spreekkamer

Object informatie
Oppervlakte: ca. 1281 m² VVO
Bereikbaar via 3 aparte opgangen (trapportaal en lift)
Diverse lichte en open kantoorruimtes
Goed indeelbaar voor meerdere gebruikers

de Kantoortuin

De Boardroom
We gaan een verdieping hoger, de etage waar drie ruime vergaderzalen met grote glazen wanden een fantastisch
uitzicht bieden op het centrum van Emmeloord, met zijn statige Poldertoren als blikvanger. Eens vergaderden hier
de bankmanagers met hun besturen en toezichthouders. De ruimten hier zijn modern ingericht, met een knipoog
naar het traditionele. Ook de Boardroom heeft een eigen opgang, met luxe lift en trap, eigen toiletten, een
secretariaatsruimte, nog een vergaderruimte en een ruime open kantoortuin.

het Meetingpoint

De Deel

Ingang Oost
Object informatie
Oppervlakte: ca. 308 m² VVO
Separate spreekkamer
3 moderne bestuurskamers
Eigen toiletvoorziening

Boardroom

Het Meetingpoint
In het Meetingpoint komen de professionals van Boven de Kluis en hun relaties bijna als vanzelf bij elkaar. De
locatie en de ruimten zijn ook perfect voor ontmoetingen tussen polderorganisaties. Er is ruimte genoeg voor grote
en kleine groepen. Het Meetingpoint heeft daarnaast diverse kantoren, een grote open kantoorruimte, met zelfs
mogelijkheden voor een kantine. De huidige indeling met vier kantoorruimten, gedeelde toiletten, een gedeelde
ontvangstruimte met coffeecorner, een ruimte geschikt voor bedrijfskantine of catering en een vergaderruimte is
nog op te splitsen in zeven ruimten.

Lange Dreef

De Deel

de Boardroom

Object informatie
Oppervlakte: ca. 1301 m² VVO
Bereikbaar via 3 aparte opgangen (trapportaal en lift)
Diverse lichte en open kantoorruimtes
Restauratieve voorziening en presentatiemogelijkheid aanwezig

het Meetingpoint

Werken aan De Deel
Werken aan De Deel zorgt voor groei in een vruchtbare omgeving. De kantoren van Boven de Kluis zijn niet alleen ruim en licht, maar
ook zeer goed bereikbaar. De snelwegen A6 en A50 ‘ontmoeten elkaar’ ten zuidoosten van Emmeloord, het busstation ligt aan de voet
van De Poldertoren.
Werken aan De Deel, is werken midden in de samenleving. In contact met ondernemend Noordoostpolder, met detailhandel, horeca en
andere dienstverleners.

Emmeloord Centrum heeft gegarandeerd gratis parkeren (vastgelegde
afspraak

tussen

ondernemers

en

gemeente),

terwijl

de

ruime

parkeerplaatsen toch gewoon ‘voor de deur’ liggen. Daarnaast is er onder het
kantoor een parkeergarage aanwezig.

Groeien in een vruchtbare omgeving

In het centrum van Emmeloord is er een veelheid aan horecavoorzieningen, waaronder een prachtig grandcafé (in de top tien beste
grandcafé’s van Nederland, volgens Missets Horeca) en een krachtig winkelcentrum.
De kantoren, de locatie, de ondernemende en nuchtere bevolking, vormen een ideale melange voor kansrijke samenwerkingsprojecten.
Een vruchtbare bodem voor kansrijke start-ups.

Aan huurders van Boven de Kluis worden de faciliteiten van de Rabobank ter beschikking
gesteld. In overleg kunnen huurders gebruik maken van de receptie en het werkcafe. Daar
kun je genieten van eerlijk en gezond eten van lokale leveranciers en zij kunnen uw
catering verzorgen.

Deals aan
De Deel
In het hart van Emmeloord-Centrum is 3200 m2 kantoorruimte beschikbaar, in een krachtig centrum, in een groene en
vruchtbare omgeving, waar nazaten van polderpioniers hard werken aan een betere toekomst. Kom ook werken Boven De
Kluis. Doe succesvol zaken in Emmeloord en groei in de Noordoostpolder. Sluit je deals ook op De Deel.

Pioniers, afkomstig uit heel Nederland, hebben de Noordoostpolder opgebouwd. De tweede generatie
liet de dialecten thuis. Iedereen spreekt dezelfde taal. Nieuwkomers worden mede daarom snel
geaccepteerd.
Op De Deel werden vroeger in de Noordoostpolder zaken
gedaan. De pioniers kochten er hun eerste levensbehoeften op
de wekelijkse markt. Op de agrarische beurs, daartegenover in
’t Voorhuys, deden boeren en handelaren hun zaken.
Deals aan De Deel. Het is nooit anders geweest.

Contact

0527 - 614 413
06 - 53 700 421

info@de-munt.nl
Onder de Toren 28
8302 BV Emmeloord

