
Nieuw: Moar! members

Locaties Netwerken Faciliteiten

Vanuit het succesvolle Moar! concept presenteren wij Moar! members. 
Moar! members geeft flexibel toegang tot het netwerk, de faciliteiten en 

partner locaties. Ontdek de meerwaarde van het kantoorconcept,
zonder vaste huurverplichtingen. 

LOCATIE
Werk en ontvang klanten in 
alle Moar! vestigingen en 

ook op locaties van 
Moar! partners 

NETWERK
Neem deel aan netwerk 
activiteiten van Moar! en 

maak kennis met gelijkge-
stemde ondernemers.

FACILITEITEN
Maak gebruik van werk-

plekken, vergaderruimten, 
koffie en thee, wifi, internet, 

receptie en meer!
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Moar! members

Een Moar! member lidmaatschap is interessant voor ondernemers die (nog) geen privé 
kantoor hebben of willen. Daarnaast is het uitermate geschikt voor ondernemers die 
wellicht al een eigen kantoor hebben maar gebruik willen maken van de vergader- en 
ontvangstfaciliteiten op meerdere locaties. Maar bovenal is Moar! members geschikt 
voor ondernemers die sneller in contact willen komen met andere ondernemers, dien-
sten en kennis willen uitwisselen, ambassadeur willen zijn voor elkaar en op zoek zijn 
naar verbinding met een netwerk. Er zijn twee soorten lidmaatschappen:

WWW.MOARCOMMUNITY.NL/MEMBERS

€195,- per maand €255,- per maand

Op de volgende pagina staat een beschrijving van de specifieke eigenschappen van 
beide lidmaatschappen. De algemene voordelen?

- Meerdere locaties
- Flexibiliteit: 1 maand opzegtermijn
- Onderdeel van het Moar! netwerk met gelijkgestemde ondernemers
- Moar! community voordeel met aanbiedingen/korting/gratis advies/
  speeddates van huidige bewoners. 
- Sneller diensten en kennis uitwisselen.
- Zichtbaarheid en promotie via de communicatiekanalen van Moar!
- Professionele zakelijke uitstraling
- Koffie, thee, printen en wifi inclusief
- Geen aanschafkosten van kantoorfaciliteiten en meubilair
- Training en vergadermogelijkheden voor kleine en grote groepen
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Werkplek

Vergaderruimten

Vergader extra’s*

Parkeren**

Koffie/thee

Ontvangst bezoek**

Wifi, internet en printen

Postvak

24 uur toegang**

Vermelding op de website

Ontvangst nieuwsbrief

Uitnodiging voor activiteiten

Routing/zichtbaarheid in het pand

Community voordeel

Telefoonservice 

* Water, koekjes, kopjes, whiteboard en/of beamer

√
5 dagen

√ 
max 5 pers.

√

√

√

√

√

√

√
10 dagdelen

√ 
max 15 pers*

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

** locatiespecifiek en alleen op werkdagen, weekenden op aanvraag

√

√

√
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Moar! Locaties

Moar! Leeuwarden heeft alle faciliteiten in huis voor de veelzijdige ondernemer. Er zijn 
mogelijkheden om te vergaderen/trainen met kleine en grote groepen, er is een centrale 
ingang met receptionist om bezoekers te ontvangen en er zijn diverse informele ontmoe-
tingsruimtes. Ook heeft Moar! Leeuwarden ruim opgezette flexibele werkplekken en met 
een Moar! membership kan er 24/7 gratis worden geparkeerd op het parkeerdek. Moar! 
Members kunnen gebruik maken van:

Flexibele werkplekken, atrium, kleine en grote vergaderruimten, 
grote bedrijfskantine (zelfcatering) met tafeltennistafel, binnentuin, 
dakterras, pantry, toiletten, receptie en parkeerdek

Koffie/thee, snelle wifi en glazvezelverbinding, print, scan en kopieer-
faciliteiten, whiteboard, beamer, postvak, 24/7 toegang en mogelijkhe-
den voor zichtbaarheid van het bedrijf in het pand d.m.v. logo plaatsing 
bij entree, buitenzijde en folderrek.

Een A- locatie aan het Zuiderplein 4-6 in het centrum. Met uitzicht op 
één van de belangrijkste knooppunten van Leeuwarden, op 5 minuten 
lopen van het bus- en treinstation. Het winkelcentrum en vele horeca 
gelegenheden liggen op steenworp afstand. 

Gelijkgestemde ondernemers op Financial, ICT en (online) Marketing 
gebied. De zakelijke en gezellige sfeer maakt onderling samenwerken 
mogelijk. Regelmatig worden er vrijblijvende (netwerk) activiteiten ge-
organiseerd om kennis te delen en ‘mei elkoar’ meer te bereiken. Ook 
het community voordeel programma zorgt voor onderlinge verbindin-
gen.

Membership bijzonderheden locatie: alleen werktuin, privé werkplek 
o.b.v. beschikbaarheid.
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Moar! Locaties

Moar! Drachten biedt prettige, lichte werkplekken (ook privé!) met een representatieve 
entree en gezamenlijke ruimten. Het moderne natuurstenen trappenhuis, de zakelijke 
designelementen en professionele voorzieningen maken het een uitermate geschikte 
locatie om klanten te ontvangen en/of vergaderingen te houden. Moar! Members kunnen 
gebruik maken van:

Flexibele werkplekken en privé werkplekken en representatieve klei-
ne/middelgrote vergaderruimten, 

Koffie/thee, snelle wifi en glazvezelverbinding, print, scan en kopi-
eerfaciliteiten, whiteboard, postvak, 24/7 toegang en mogelijkheden 
voor zichtbaarheid van het bedrijf in het pand d.m.v. logo plaatsing bij 
entree.

Een A-locatie aan de Berglaan 4, 6, 8 in het centrum van Drachten. Met 
uitzicht op het gemeentehuis, stadsschouwburg De Lawei en het cen-
trale busstation. Het winkelcentrum en diverse horeca gelegenheden 
liggen op steenworp afstand.

Gelijkgestemde ondernemers op Financial en Online Media gebied. 
Regelmatig worden er (netwerk) activiteiten georganiseerd om kennis-
delen te stimuleren, soms in combinatie met Moar! Leeuwarden. Ook 
het community voordeel programma zorgt voor het uitwisselen van 
diensten/kennis en kruisbestuiving. 

Membership bijzonderheden locatie: toegang via intercom
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Moar! Partner locaties

H3office bestaat uit meerdere bedrijfsverzamelgebouwen in Harlingen en in Heerenveen. 
Moar! Members kunnen in de proefperiode (6 maanden) bij twee locaties terecht om 
te werken, te vergaderen/trainen of om bezoek te ontvangen. Op deze pagina staat de 
locatie in Harlingen beschreven: H3noorderhaven. De karakteristieke en elegante heren-
huizen zijn perfect voor Moar! members die op zoek zijn naar een chique werk- of verga-
derplek. Moar! Members kunnen gebruik maken van:

Eigentijdse, lichte (privé) werkplekken in een karakteristiek heren-
huis. In de monumentale panden zijn diverse authentieke elemen-
ten aanwezig die het interieur tot inspirerende en representatieve 
werk- en vergaderruimtes maken. Ook zijn een kantine en zonnig 
tuinterras aanwezig.

Moderne faciliteiten in een elegante setting. Koffie/thee, snelle wifi 
verbinding en whiteboard. Ruime vergaderruimten met uitzicht op de 
haven.

Een locatie aan het water in Harlingen. De bruisende en authentieke 
vaarroutes zijn in de zomer drukbezocht. Daarnaast ligt het pand te-
midden van diverse andere kantoren en het gezellige winkelcentrum is 
op loopafstand.  Het pand is goed zichtbaar voor (potentiële) klanten.

Een inhouse Ierse Pub, waar men aan netwerkactiviteitenkan doen of 
informele bijeenkomsten/vergaderingen kan houden.

Membership bijzonderheden locatie: geen 24/7 toegang, betaald parkeren.
Let op: deze locatie is beschikbaar gedurende een proefperode van 6 maanden.
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Moar! Partner locaties

Onze gerespecteerde Moar! Partner H3office biedt naast een locatie in Harlingen, ook 
een locatie aan in Heerenveen in een proefperiode (6 maanden). Gesitueerd in een au-
thentiek herenhuis, uitgerust met moderne faciliteiten en een eigen inhouse Ierse pub, 
maakt H3heerenveen een uiterst geschikte locatie voor zowel formele als informele 
zakelijke bijeenkomsten. Moar! Members kunnen gebruik maken van:

Flexibele werkplekken (ook privé) en vergaderruimten in een pand 
met karakter uit 1866. Representatieve kleine/middelgrote vergader-
ruimten, ruime eigen parkeergelegenheid, kantine, pantry, Ierse pub 
en sfeervolle entree met trappenhuis.

Koffie/thee, snelle wifi en internetbinding, print, scan en kopieerfacilitei-
ten, whiteboard, postvak. 

Een locatie op enkele minuten loopafstand van het centraal bus- en 
treinstation van Heerenveen. Eenvoudig met de auto te bereiken en 
parkeergelegenheid voor de deur. Het bruisende winkelcentrum van 
Heerenveen is lopend binnen 5 minuten te bereiken. 

Een inhouse Ierse Pub waar formele en informele bijeenkomsten en/of 
bedrijfsborrels gehouden kunnen worden. Daarnaast worden er regel-
matig netwerkactiviteiten georganiseerd. 

Membership bijzonderheden locatie: geen receptie en geen 24/7 toegang.
Let op: deze locatie is beschikbaar gedurende een proefperode van 6 maanden.
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Panden
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H3noorderhaven (proef) 

- Aan het water in Harlingen
- Karakteristiek herenhuis
- Inhouse Ierse pub
- Ruime vergaderruimte
- Kantine & zonnig tuinterras

H3heerenveen (proef) 

- Vlakbij het station
- Elegante uitstraling
- Inhouse Ierse pub
- Centrum op loopafstand

Moar! Leeuwarden 

- Grote vergaderruimten
- Meerdere besprekingsruimten
- In het stadscentrum
- Kantine & zonnig dakterras
- Werktuin
- Tafeltennistafel
 

Moar! Drachten 

- Moderne inrichting
- Schuin tegenover station
- Meerdere besprekingsruimten
- (privé) werkplekken
- Centrum op loopafstand

Leeuwarden   Drachten   Harlingen   Heerenveen   



Werkplekken

WWW.MOARCOMMUNITY.NL/MEMBERS

Werktuin Leeuwarden

(privé)werkplek Leeuwarden

Werkplek H3heerenveen

Werktuin Drachten

Werkplek Drachten

Werkplek H3noorderhaven
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Vergaderruimten
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Trainingsruimte Leeuwarden
100-160 m2 op aanvraag

Vergaderruimte Harlingen
40 m2 8-10 personen

Vergaderruimte Leeuwarden
39 m2 15 personen

2x vergaderruimte Drachten
20 m2 8 personen

Vergaderruimte Leeuwarden
28 m2 8 personen
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Vergaderruimte Heerenveen
27 m2 6 personen


