
WHERE YOU WORK, 
MEET AND CONNECT



Bond Concepts, de aanbieder van hoogwaardige 

kantoorlocaties, heeft in Breda veel te bieden.  

Naast Bond Park aan de Graaf Engelbertlaan en Bond City 

Center bij station Breda heeft Bond Concepts ook Bond 

Towers aan de Claudius Prinsenlaan in Breda. Daarmee 

biedt Bond Concepts uitgebreide mogelijkheden voor 

bedrijven die zich willen vestigen vlakbij het Bredase 

centrum, maar ook op een steenworp van de snelwegen 

richting Utrecht, Rotterdam en Amsterdam aan de ene 

kant, en Antwerpen en Brussel aan de andere kant. Ook de 

Brabantse stedenrij is vanaf deze locatie snel te bereiken. 

Bond Towers geeft u als ondernemer een unieke kans 

om de drie belangrijkste pijlers onder uw bedrijf samen 

te brengen: Work, Meet and Connect. Oftewel werken, 

ontmoeten en verbinden op één plek.

BOND TOWERS
WERKEN, ONTMOETEN EN 
VERBINDEN OP ÉÉN PLEK



De drie gebouwen van verschillende hoogte hebben 

de naam Bond Towers. Ze zijn op begane grondniveau 

met elkaar verbonden. Daarnaast zijn twee torens 

verbonden door een opvallend atrium, waar huurders 

en bezoekers via de centrale entree op uitkomen. Het 

atrium geeft meteen de sfeer weer van de torens: open, 

veel groen en met speelse elementen. Allesbehalve 

een ‘koude’, steriele werkomgeving dus. Integendeel: 

alles in Bond Towers garandeert een ideale plek om 

prestaties te leveren voor uw klanten, uw relaties en uw 

medewerkers. Bond Towers voorziet in aansprekende 

kantoorruimtes vanaf ongeveer 150m2. U vindt er als 

MKB-bedrijf een perfecte werkplek, maar evengoed als 

grote multinational. De mogelijkheden zijn onbeperkt.

WORK



MEET
Bij Bond Towers kunt u ontmoeten in een zakelijke omgeving die tegelijkertijd ook informeel aandoet. 

Daarnaast zijn er vergaderzalen in diverse afmetingen, geschikt voor gezelschappen van klein tot groot. 

Hierbij kan uiteraard in koffie en lunch worden voorzien. In het atrium kunt u terecht voor overleg in een 

ongedwongen sfeer. Huurders komen af op de reputatie die Bond Concepts met haar kantoorlocaties 

in Breda heeft neergezet: open, verbindend, voorzien van alle denkbare voorzieningen en uitnodigend 

voor interactie.





Amsterdam
+/- 60 min

Rotterdam
+/- 30 min

Antwerpen
+/- 30 min
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+/- 60 min
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Aken



Verbinden, dat is wat de kantoorlocaties van  

Bond Concepts op dynamische wijze doen.  

Huurt u bij Bond, dan hoort u bij Bond. Of u nu  

een eenmansbedrijf bent of een internationaal 

opererende onderneming, u kunt uiteraard van alle 

faciliteiten gebruik maken. Dat kan in Bond Towers 

zelf, maar ook op een van de andere locaties. Op 

Bond Park en Bond City Center in Breda, Bond in 

Den Bosch en Bond in Eindhoven, bent u net zo goed 

‘thuis’ als op Bond Towers. Net als deze locaties heeft 

Bond Towers vergaderzalen, een coffeecorner en een 

sfeervol restaurant.

CONNECT



Even de voordelen van Bond Towers 

voor u op een rijtje:

 Hoogwaardige kantoor- en vergaderruimtes

  Een speelse en gastvrije gezamenlijke ruimte

  Top niveau faciliteiten

  Gratis wifi

  Uitvalswegen op een paar minuten, 

 openbaar vervoer voor de deur

 Ruim 300 parkeerplaatsen op eigen terrein

  De beste binnenstad van Nederland 

 op tien minuten

Kort samengevat: wij hebben met Bond Towers 

een ideale plek voor u geschapen, waarin u door te 

werken, ontmoeten en verbinden aan de gewenste 

ontwikkeling van uw bedrijf kunt bouwen.

Kiest u voor een kantoor bij Bond Concepts, dan 

heeft u de garantie gecreëerd dat uw locatie altijd 

voldoet aan onze standaard. Zo heeft Bond Concepts 

een vastgoed beheerder, First Crown Beheer, met 

een eigen technische dienst. Zij zorgen ervoor dat 

alles goed werkt en blijft werken. Als huurder heeft u 

nergens omkijken naar.

Bond Towers
Verlengde Poolseweg 6 - 46
4818 CL Breda
Tel: +31 (0)76 531 53 15
KvK: 61593052 te Breda
www.bondtowers.nl
info@bondtowers.nl 


