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Moar! Community Concepts  is een concept voor (her-)bestemming van vastgoedobjecten 

op een A-locatie. Voor de gebruikers met als doel ‘mei elkoar’ meer bereiken. Naast het 

huren van een complete, functionele bedrijfsruimte ervaart de gebruiker meerwaarde door 

deel uit te maken van een community. Door een duidelijk thema kunnen expertise, netwerk 

en inspiratie gedeeld worden. Moar! faciliteert dit door communicatie, gezamenlijke ruimten 

en (netwerk)activiteiten. Voor vastgoedondernemers met als doel value added housing van 

deze vastgoedobjecten. Enerzijds door middel van het beschikbaar stellen van een standaard 

concept voor de herinrichting van dit vastgoedobject én afstemming op de doelgroep. 

Anderzijds door een heroriëntatie van de doelgroepen en een gerichte communicatie en 

werving. Centraal staat hierbij de community gedachte en een specifiek thema.



Prettig werken op kantoor
Moar! verhuurt kantoorruimten in een stijlvol en modern ingericht pand. Zit u tegelijkertijd ook graag letterlijk en figuurlijk 
in het centrum? Bij Moar! Financial Community kan dat. Onze representatieve kantoorruimten bevinden zich op een A-locatie 
in het centrum van Drachten. Wilt u ook inspiratie en een collegiale sfeer? Wij maken dat graag mogelijk door gezamenlijke 
faciliteiten en ruimten. Maar boven alles bieden we een netwerk omgeving.

KAntOOrruiMte Op een A-lOCAtie 
én Meteen een netWerK!

Moar! Zakelijk netwerk
In deze community zijn veel bedrijven actief in de zakelijke, financieel gerelateerde dienstverlening. 
De zakelijke en gezellige sfeer van het karakteristieke pand  maakt onderling samenwerken 
mogelijk. Gebruik maken van onderlinge specialismen, aanvullende dienstverlening, kennis delen 
en ‘mei elkoar’ meer bereiken. Dat is waar het bij Moar! om draait. Zonder dat iets moet. Moar! 
faciliteert dan ook graag dit netwerk met gezamenlijke activiteiten en communicatie. Stel je voor! 

Moar! Kantoorruimten
· Moar! Financial Community aan de Berglaan 4•6•8, Drachten
· Totaal 24 kantoren op de eerste en tweede etage
· Eigen kantoorruimte met een oppervlakte van ruim 14 m2 
· Combinaties mogelijk voor grotere ruimten geschikt voor meerdere werkplekken
· Prettige, lichte werkplekken met uitzicht op de Lawei en het centrum.
· Representatieve gezamenlijke ruimten: entree, vergader- en ontvangstruimten, pantry en toiletten

Onze Moar! standaard
Een Moar! kantoorruimte huren betekent een vast maandbedrag voor een compleet pakket. In het 
basispakket zit standaard:
·      Gas, water, elektrisch
·      Schoonmaak
·      Koffie- en theevoorziening
·      Snelle internetverbinding via een glasvezelnetwerk (plug and play principe!)
·      Printmogelijkheden
·      Gebruik van gezamenlijke (ontvangst)ruimten
·      Netwerkactiviteiten met bedrijven die actief zijn in gerelateerde dienstverlening
·      Gezamenlijke promotie door middel van website, presentatieborden en social media 
Optioneel zijn er mogelijkheden voor VOIP telefonie, online werken, secretariaatsservice en een 
standaard kantoorinrichting. De data infrastructuur in het gebouw is optimaal ingericht om het 
nieuwe werken mogelijk te maken. 

A-locatie
Moar! is gevestigd aan de Berglaan 4, 6, 8 in hartje Drachten. Met uitzicht op het gemeentehuis, 
stadsschouwburg De Lawei en het centrale busstation. Ook  het winkelcentrum en diverse horeca 
gelegenheden liggen op steenworp afstand.  Alle voorzieningen zijn binnen handbereik. Kortom, er 
is altijd bedrijvigheid en gezelligheid op dit centrale kruispunt van Drachten.  

Bereikbaarheid
Het pand is vanaf de A7 en N31/N381 uitstekend bereikbaar met eigen vervoer. Het openbaar 
parkeerterrein Kiryat Onoplein (gratis parkeren) is op 300m afstand gelegen. Verder zijn er diverse 
andere (betaalde) parkeermogelijkheden op het parkeerterrein direct achter het pand aan de 
Opgang of in de tegenover gelegen parkeergarage aan het Van Knobelsdorffplein. Hier is ook het 
centrale busstation gesitueerd zodat Moar! ook per openbaar vervoer uitstekend bereikbaar is. 

Pand
Het gebouw heeft een karakteristieke uitstraling die kenmerkend is voor de 70-er jaren. Overal in 
het gebouw zie je kenmerkende elementen van marmer en natuursteen. De mooie lichtinval en 
hoogwaardig afgewerkte natuurstenen trappen en vloeren resulteren in een bijzonder lijnenspel. 
De frisse moderne kleuren zorgen voor een moderne stijlvolle uitstraling van het geheel. 

Drachten
Het Friese Drachten is de hoofdplaats van de gemeente Smallingerland. Met 44.792 inwoners is 
het na Leeuwarden de grootste plaats in Friesland. Drachten biedt werkgelegenheid aan ca 26.000 
mensen. Industrieterrein de Haven is het grootste industrieterrein van Noord-Nederland. Aan de 
andere kant van Drachten is langs de snelweg A7 industrieterrein Azeven in aanleg, alhoewel dit 
terrein feitelijk in de gemeente Opsterland ligt. Belangrijke werkgevers zijn Philips en Dunlop. Ook 
de zakelijk dienstverlening is goed vertegenwoordigd. 
 
Moar! vragen?
Neem contact met ons op. Telefonisch op nummer 06-22494764 of per mail naar  
info@moarfinancialcommunity.nl U bent welkom voor een bezichtiging en/of oriënterend gesprek.

Vergroot
	 				je	radius...
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