C O M M U N IT Y L E E U W A R D E N

Stel je voor!
Kantoorruimte op een A-locatie
en meteen een netwerk!
Prettig werken op kantoor
Moar! Leeuwarden verhuurt kantoorruimten in een stijlvol en modern ingericht pand. Zit u tegelijkertijd ook graag
letterlijk en figuurlijk in het centrum? Bij Moar! kan dat. Onze representatieve kantoorruimten bevinden zich op
een A-locatie in het centrum van Leeuwarden. 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 voor met
name financiële en ICT bedrijven.

COLLEGA’S

Moar! Financieel en ICT netwerk
In deze community zijn veel bedrijven actief in de zakelijke, financieel gerelateerde dienstverlening en ICT. 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!

Kantoorruimten
Moar! Financial Leeuwarden aan het Zuiderplein 6 op de eerste, tweede en derde etage
INSPIRATIE
Moar! ICT Leeuwarden aan het Zuiderplein 4, begane grond tot en met derde etage
Kleine én grote kantoren vanaf 14 m2 tot ca 250 m2
Geschikt voor alleen werken tot aan grotere kantoorruimten met meerdere werkplekken
Mogelijkheden voor bedrijfskantine
NETWERK

Dakterrassen op de derde en eerste etage
Parkeerkelder en -dek met 60 parkeerplaatsen voor auto’s en ruimte voor ﬁetsen
Prettige, lichte werkplekken met uitzicht op het Zuiderplein en nabij het station en centrum

KENNIS

Representatieve gezamenlijke ruimten: atrium, entree, vergader- en ontvangstruimten,
pantry en toiletten

COMMUNITY LEEUWARDEN

Onze Moar! standaard
Voor de kleine zelfstandige ondernemer(s) betekent een Moar! kantoorruimte huren
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!)
Printfaciliteiten
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
Optioneel zijn er mogelijkheden voor parkeren, 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.
Voor deze doelgroep werken wij doorgaans met kortlopende en flexibele
huurovereenkomsten.
Grotere huisvesting nodig?
Voor de grotere ondernemingen gelden op een aantal punten andere voorwaarden.
Afhankelijk van de benodigde hoeveelheid ruimte, het aantal werkplekken en duur
van het huurcontract maken wij een passend voorstel.

Voor de gebruikers ‘mei elkoar’
meer bereiken...............

Wij begrijpen de behoefte aan snelle dataverbindingen, overzichtelijke routing en
welzijnsbeleving van werkplekken. En we gaan nog een flinke stap verder. U kunt
rekenen op extra service zoals de indeling van ruimtes en werkplekken, het
aansluiten van data, telefonie en computers en begeleiding bij de inhuizing van uw
bedrijf,
Wij geven graag de ruimte. Huisvesting dient de bewoner en niet andersom. Passende
bedrijfshuisvesting zorgt voor een efﬁciënte en winstgevende bedrijfsuitoefening en voor
een gezonde balans tussen welzijn en productiviteit.

A-locatie
Moar! Leeuwarden is gevestigd aan het Zuiderplein 4-6 in hartje Leeuwarden. Met uitzicht
op één van de belangrijkste knooppunten van Leeuwarden met uitvalswegen naar omliggende
plaatsen en het bus- en treinstation. 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 Leeuwarden.
Bereikbaarheid
Over en langs het plein lopen de verkeersaders naar het bus- en treinstation vanuit het
centrum en de uitvalswegen naar Heerenveen/Zwolle (A32), Drachten/Groningen (A31)
en de Afsluitdijk/Amsterdam (A31/A7). In de nabijheid van het kantorencomplex zijn onder
andere de Achmea toren en de hoofdkantoren van diverse bankinstellingen gevestigd.
Openbaar vervoer
Op een paar honderd meter aan de Stationsweg is het centrale bus- en treinstation
gesitueerd, zodat Moar! ook per openbaar vervoer uitstekend bereikbaar is.
Parkeren
Parkeren is mogelijk op het eigen parkeerdek en -garage direct achter het pand in de
Baljéestraat. Op een paar honderd meter afstand kan geparkeerd worden in parkeergarage
de Klanderij of het Zaailand.

Vergroot je radius......
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Leeuwarden
Leeuwarden vervult voor de provincie Friesland de economische basis met ruim
53.000 arbeidsplaatsen. De centrumpositie van Leeuwarden is terug te vinden in
de kracht van de financiële en de zakelijke dienstverlening, de overheid en de nonprofitsector.
Leeuwarden is de tweede kantorenstad van Noord-Nederland en vervult ook landelijk een belangrijke rol. Naast de dienstensector is de economie van Leeuwarden
van oudsher sterk in industrie, handel en export. In dat kader wordt het WTC
EXPO, zijnde een groot expositie-, congres-, en evenementencomplex, vermeld.

Architectuur
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Het kantorencomplex van Moar! Leeuwarden is uniek gelegen in het centrum van de
stad Leeuwarden. Het pand is zeer luxe uitgevoerd en is in 1992 gerealiseerd in
opdracht van de voorloper van de ING Bank. Het pand heeft vier bouwlagen, een
inhoud van bijna 3.800 m2 en is opgedeeld in twee delen. Deze worden met elkaar
verbonden door een blauwe glazen toren.
Opvallend is de gewelfde blauwe gevel van Zuiderplein 6. Deze is voorzien van
geglazuurde tegels. Samen met de glazen toren vormt deze gevel een bijzondere
aanblik en is dit beschermd stadsgezicht. Het dakterras op de derde etage biedt een
prachtig uitzicht over het Zuiderplein.
Het ernaast geleden deel Zuiderplein 4 kenmerkt zich door strak metselwerk met een
duidelijke stramienmaat en dito aluminium glaspartijen.

Moar! en Waarborg Vastgoed
Namens de vastgoedeigenaren beheert Moar! het pand op het Zuiderplein. Waarborg Vastgoed is eigenaar/beheerder van ruim 55 kantooren bedrijfspanden in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel,
waaronder bijvoorbeeld de Mediacentrale te Groningen. Moar! verzorgt de frontofﬁce voor de Friese markt. Met passie voor huisvesting
regelen Moar! en Waarborg Vastgoed de bewonerswensen van de
huurders. Van werving, facturering en contracten tot aan service- en
herstelwerkzaamheden aan panden. Uitgangspunt hierbij is dat huisvesting de bewoner dient en niet andersom. Flexibiliteit staat dan ook
hoog in het vaandel.
Moar!
Moar! regelt de werving van huurders/bewoners en is het directe
aanspreekpunt bij bezichtigingen en tijdens de huisvesting. De meerwaarde van Moar! zit in een actieve ofﬂine en online communicatie
richting (potentiële) eindgebruikers. Regelmatig organiseert Moar!
netwerk activiteiten die zoveel mogelijk zijn afgestemd op het gekozen
thema. Centraal staat hierbij de community gedachte. ‘Mei elkoar’
meer bereiken. Alle faciliteiten voor ondernemers, ook voor kleine
zelfstandigen, zijn afgestemd op de eindgebruiker. Daarin vullen Waarborg en Moar! elkaar volledig aan.
Naast Moar! Leeuwarden, met een financieel en ICT thema, heeft
Moar! ook een vestiging in Drachten waar diverse ondernemers uit de
financiële dienstverlening gehuisvest zijn.

Plattegronden
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Moar!Leeuwarden
Zuiderplein 4-6
8911 AJ Leeuwarden
T 085 273 63 94
E info@moarcommunity.nl
W www.moarcommunity.nl
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