Wagenoord is een gloednieuw project in de

voormalige Festraets-garage te Mechelen. De
site bevindt zich in Mechelen, aan het oudste

pompstation van de stad. Wagenoord herbergt
onder

andere

een

evenementenlocatie,

vergaderruimten, co-werkplek, eetbar
en houtatelier.

Dat het een plek moest zijn die jong initiatief

verbindt en versterkt, was meteen duidelijk. Dat
de stijl van het huis vernieuwend écht & oprecht

moest zijn, was logisch. Wagenoord werd een

onafhankelijk platvorm voor ondernemen,
innoveren en leven. Op 1 januari 2018 gooide
Wagenoord officieel de poorten open.

CO-WERKPLEK >>>

verhuur van werkplekken

Wagenoord gelooft
in samen rijden.

Samen werken
in de showroom.
De voormalige showroom werd ingericht als co-werkplek,
een lichte, gemeenschappelijke ruimte, ontworpen om jou
op je productiefst te zien. Je huurt er een bureau voor één
dag, je koopt een tienbeurtenkaart of reserveert meteen je
vaste stek. Wagenoord voorziet je van koffie, magazines,
maar zorgt vooral voor jou en je ideeën. Als je kiest voor
een co-werkplek, dan kies je voluit voor jouw project. Al het
andere nemen wij van je over.
Klaar om je keukentafel in te ruilen voor
een inspirerende showroom?

Lidmaatschap

Co-werk formules met de focus op flexibiliteit.
Prijzen zijn inclusief BTW.

klein
onderhoud

Losse werkplek
€20/dag
Water, koffie & thee
Supersnelle WIFI
Prints (10x)
Vaak gebruikt voor:
>
>
>
>
>

Administratie
Creatief werk
Eindwerk schrijven
Studeren
Losse opdrachten

Individueel of in groep

groot
onderhoud

Tienbeurtenkaart
€180
Water, koffie & thee
Supersnelle WIFI
Prints (100x)
Halve dagen mogelijk
Meetingroom (4u)
6 maanden geldig
Vaak gebruikt voor:
> Freelance werk
> Start-ups
> Werken op afstand
> Werken onderweg
> Activiteit in bijberoep

full
option

Vaste werkplek
€295/maand
Vaste werkplek
Ergonomisch zitten
Locker
Supersnelle WIFI
Water, koffie & thee
Prints
Meetingroom (4u/mnd)
Vaak gebruikt door:
> Freelancers
> Startups en kleine
bedrijven
> Creatieven
> Zelfstandigen

Voorzieningen

Jij richt je op de groei van je bedrijf, wij zorgen voor de rest.

supersnel internet

kantoorartikelen

vragenoord
community

ambachtelijke
koffie

ruime
parking

meeting- en
eventlocatie

printen, kopiëren
en scannen

zwart op wit
servicepunt

betalen met
de kaart

workshops en
evenementen

goede
bereikbaarheid

eetbar
in huis

Vergaderen in de
conciërge residentie.
U zoekt een plek om te vergaderen. U wil buiten de muren van
het bedrijf op zoek naar frisse insteken. U wil met verschillende
bedrijven aan tafel op neutraal terrein. Wagenoord biedt een
passend antwoord. Of ruimte in dit geval.
In de rustigste vleugel van het gebouw werd het conciërge
appartement een vergaderplek. De sfeer is nostalgisch,
de voorzieningen up to date. De unieke locatie en onze
verrassende huisstijl maken deze plek ideaal voor dialoog,
inspiratie & focus.

Vergaderruimten.
Het conciërge appartement beschikt over twee
ruimten die je samen of afzonderlijk huurt.

de eetkamer

De eetkamer is onze meest conventionele
vergaderruimte. De ruimte werd ingericht
voor besloten bijeenkomsten, ontworpen
met productiviteit & focus op het voorplan.
Een grote tafel vormt de motor van de tafel
en de koffie staat altijd klaar. De ruimte is
geschikt voor vergaderingen, presentaties,
conferenties, brainstorm sessies.
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>

10-15 personen
WIFI
Catering
Presentatiematerialen
Parking
Goede bereikbaarheid

het salon

Welkom in het salon! Hier komen comfort en
inspiratie voorop. Je huurt deze plek apart of
samen met de eetkamer. De ergonomische
vergaderstoel maakte hier plaats voor een
hip salon. Perfect voor coachings, informele
besprekingen, brainstorms & interviews.
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>

2-5 personen
WIFI
Catering
Presentatiematerialen
Parking
Goede bereikbaarheid

Bereikbaarheid
Ons pand kan je op verschillende manieren
bereiken & heeft verschillende ingangen.
Om jullie wegwijs te helpen maakten wij
een handig overzicht!

>>> Te voet
Ondanks de ligging net buiten de stadsring is
Wagenoord via verschillende wegen goed te
voet bereikbaar. 18 minuten wandelen brengt
je tot op de Grote Markt, op minder dan 10
minuten wandelen, vind je bezienswaardigheden
als Brouwerij Het Anker, Kazerne Dossin en Het
Begijnhof.

>>> Met de wagen
E19 - ANTWERPEN <> BRUSSEL
AFRIT 9: MECHELEN-NOORD
PARKING EETBAR
De Wilde eetbar beschikt over parkeergelegenheid
tussen de eetbar en het Total Tankstation.
GPS: Maurits Sabbestraat 123, 2800 Mechelen.
PARKING CO-WERKPLEK, MEETINGS & EVENTS
Onze gasten, die langer dan een maaltijd in
Wagenoord verblijven, vragen wij zich te parkeren
op onze parking vlak tegenover het Total
tankstation ter hoogte van Racing Mechelen.
De parking is aangeduid met een Wagenoord
parking signalisatiebord.
GPS: Oscar Van Kesbeeckstraat 43, 2800
Mechelen.
Je wagen parkeren op de openbare weg?
Vergeet je blauwe kaart niet te leggen!

>>> Met de fiets
Fietsen is niet alleen leuk en een ecologische
manier om je te verplaatsen, het is voor korte
afstanden vaak ook de snelste manier. Je fiets
parkeren kan op de parking tussen het Total
tankstation & Wagenoord. Wil je je fiets graag
even binnen zetten? Wandel langs de receptie
om te kijken of dat op dat moment mogelijk is.

>>> Met bus of trein
BUS
Op korte afstand bevinden zich twee bushaltes van
De Lijn die het stadscentrum en het treinstation
met Wagenoord verbinden. Beide haltes bevinden
zich op minder dan 100m van de ingang van het
gebouw.
Halte Oscar Van Kesbeeckstraat
Frequentie | spits: 20’ - dag: 30’
Wandelafstand: 20 meter
Halte Maurits Sabbestraat
Frequentie: 15’
Wandelafstand: 150 meter
De twee lijnen brengen bezoekers op circa 10’
van en naar station Mechelen, station MechelenNekkerspoel of het stadcentrum.
TREIN
Mechelen
heeft
twee
treinstations.
Het
hoofdstation, Mechelen Station, bevindt zich
op 2.4 kilometer van Wagenoord, naar station
Mechelen-Nekkerspoel wandel je 1.6 kilometer.
Voor meer informatie kan je terecht op de website
van NMBS.

Contact
Wil je een rondleiding boeken of eens praten over het
organiseren van een evenement? Een vergaderruimte
boeken? Aarzel niet ons te contacteren. Wij werken graag
met je samen om je plan tot een overgetelijke gebeurtenis te
maken.

Thomas & Sara
helpen je graag
verder.
info@wagenoord.be
www.wagenoord.be
+32 15 48 02 25
ma-vr 8:00-18:00
weekend & feestdagen:
gesloten

