WHERE YOU WORK,
MEET AND CONNECT

BOND CONCEPTS
UW VERBINDING MET DE TOEKOMST
Bond Concepts biedt hoogwaardige kantoorlocaties

Van de snelle verbinding met de grote steden in de

aan met de drie belangrijkste ingrediënten voor

Benelux, tot het aangaan van nieuwe relaties en

zakelijk succes: Work, Meet & Connect.

het ontvangen van bestaande klanten in de mooie

Onder de vlag van Bond Concepts verschijnen steeds

ruimtes op een van de Bond locaties.

unieke locaties. Van Bond Park tot Bond Eindhoven;
alle locaties staan in het thema ‘verbinden’.

Bond Concepts is uw verbinding met de toekomst.

BOND PARK
WORK, MEET
& CONNECT
Het iconische pand dat nu Bond Park heet, verrees
in 1986 en is sinds een paar jaar de hoofdlocatie
van Bond Concepts. Vandaag de dag stapt u binnen
in een geheel gerenoveerd kantorenpark, met alle
faciliteiten die werken, ontmoeten en verbinden
vergemakkelijken.

Bond Park biedt plaats aan zowel nationale als

rustgevende groene omgeving dichtbij het bos,

internationale corporates, zzp’ers en middelgrote

waar u ook andere restaurants en een hotel

bedrijven.

tegenkomt. Afspraak buiten de deur?

Vanaf de parkeerplaats met ruim 600 parkeer-

U rijdt in nog geen 2 minuten op de A16 / E19.

plaatsen en ruimte voor elektrisch opladen stapt
u binnen in de centrale hal. Deze hal biedt entree

Bij terugkomst kunt u zich inspannen en ontspannen

tot de diverse kantoorruimtes van 15m2 tot 5.000m2,

bij Bond Health fitness of in de Social Space. Net als

en meerdere vergaderzalen. Maar ook naar de

alle andere vestigingen van Bond Concepts heeft ook

sfeervolle lobby met eigen Bond Cafe (CoffeeCorner)

Bond Park een eigen vastgoedbeheerder; First Crown

en het Bond Restaurant met terras.

Beheer. Met een eigen technische dienst zorgen zij

Een wandeling tussen de middag voert u door de

ervoor dat alles goed werkt en blijft werken.

Flex Offices
Wel een eigen werkplek, niet de kosten van een kantoor.
•

Ontvangst van uw klanten door de algemene receptie

•

Werken in sfeervolle flexruimtes bij Bond Park

•

Vestigings- en postadres in Nederland

•

Gratis Wifi, kluisjes en telefoonopladers

•

Social Space voor ontspanning

•

Vergaderzalen ter plaatse te huur

•

Receptioniste neemt telefoon aan namens uw bedrijf

All-in Offices
Alles geregeld voor grenzeloos zakendoen vanuit
uw eigen kantoor.
•

Ontvangst van uw klanten door de algemene receptie

•

Uw eigen kantoorruimte

•

Vergaderzaal op de verdieping

•

Pantry met keuken, koffie- en theefaciliteiten

•

Algemene receptie, eigen postvak

•

Receptioniste neemt telefoon aan namens uw bedrijf

•

Internet en telefoonaansluiting(en)

•

Elektriciteit, water en licht

•

Schoonmaak van uw eigen kantoor

Regular Offices
Geef uw bedrijf een eigen gezicht

WORK

met een kantoor naar uw smaak.
•

Reguliere kantoorruimte
vanaf ca. 100 m2

•

Ontvangst van uw klanten
door de algemene receptie

Bij Bond Park werkt u in een alles behalve koude, steriele
werkomgeving. Integendeel: alles garandeert een ideale
werkplek om prestaties te leveren. Van ontspannen

•

in Nederland, eigen postvak
•

Aan alles wat u nodig heeft om goed te kunnen werken
heeft Bond Park gedacht. Zo is er bijvoorbeeld een
centrale receptie en eigen technisch beheer.

Gebruik van de algemene
faciliteiten van Bond Park en

flexibele werkplekken tot state-of-the-art kantoorruimtes
maken het werken nog aangenamer dan u gewend bent.

Vestigings- en postadres

andere locaties
•

Social Space voor ontspanning

•

Vergaderzalen ter plaatse te huur

MEET
Met ruimte voor meer dan 50 bedrijven is Bond Park
een ontmoetingsplek bij uitstek. Bond Park brengt
ondernemers bij elkaar met zowel moderne ruimtes
voor vergaderingen en grote bijeenkomsten, als
sfeervolle ruimtes voor informele ontmoetingen.

Vergaderen buiten de deur? U huurt ook eenvoudig
vergaderzalen bij Bond Towers en Bond Breda
Airport, of bij Bond Eindhoven.

•

9 vergaderzalen en
conferentieruimte, van 4 tot 120
personen

•

Up-to-date technische voorzieningen
voor presentaties en overleg

•

Gratis Wifi

•

Flexwerken in de lobby met
CoffeeCorner

•

Aangename rookruimte

•

Social Space voor ontspanning

Amsterdam

Wie huurt bij Bond, hoort bij

Rotterdam

Bond. U krijgt vrije toegang
tot alle locaties van Bond

Breda

Concepts en kunt deelnemen

Den Bosch

aan evenementen. Van

Eindhoven

netwerkborrel tot barbecue
niets staat u in de weg om

Antwerpen

te verbinden met collega’s,

Brussel

Amsterdam
+/- 60 min

Rotterdam
+/- 30 min

Aken

Antwerpen
+/- 30 min

Brussel
+/- 60 min

relaties en klanten.

CONNECT
Dankzij de centrale ligging in de Benelux is Bond
Park goed bereikbaar, zowel met de auto als met het
openbaar vervoer. Ook de andere locaties van Bond
Concepts verbinden u snel: nabij uitvalswegen, bij het
vliegveld, of in hartje centrum. Werk aan teambuilding
in Bond Health, drink samen een latte in de lobby of
geniet van een maaltijd in het restaurant.

Waarom huurders kiezen voor Bond Park:
•

Work, meet & connect in één

•

Kantoren van klein naar groot

•

Restaurant en CoffeeCorner

•

Ruim 600 parkeerplaatsen

•

Dichtbij A16, A27 en A58

•

Markante architectuur

•

Groene omgeving

•

Algemene receptie

•

Vergaderruimtes

Interesse in Bond Park?
Heeft u vragen over Bond Park, of wilt u graag
ruimte huren? Bel ons op +31 (0)76 531 53 15.
Wij helpen u graag.

Graaf Engelbertlaan 75
4837 DS Breda
Tel.: +31 (0) 76 531 53 15
KvK: 61633607 te Breda
www.bondpark.nl
info@bondpark.nl

