ONS
VERHAAL
Antwerp South Business Center is reeds 25 jaar actief en maakt deel uit van een Antwerpse familiale groep die al
twee generaties lang investeert in hoogkwalitatief vastgoed. De groep bezit een uitgebreide vastgoedportefeuille
die ze zelf beheert. Een dergelijke verankering zorgt niet alleen voor stabiliteit en aandacht voor kwaliteit maar is
ook de beste garantie voor een correcte prijszetting.

Als familiale groep dragen wij geen hoge overheadkosten of
kosten voor internationale netwerken.

Wij zijn eigenaar van onze panden en hoeven bijgevolg geen
commissies, beheersvergoedingen of andere fees bij onze
klanten te recupereren.

Deze gunstige uitgangspositie combineren wij met een grondige kennis van de markt.
En dit laat ons toe hoge kwaliteit en service te bieden aan de scherpste prijs in de markt.

HET HUIS VAN
PAREIN
Het Huis van Parein ligt aan het Antwerpse Zuid, in het hart van de meest trendy buurt van Vlaanderen, met z’n overvloed aan
leuke restaurants en hippe brasseries. Het pand dateert van begin vorige eeuw en werd gebouwd door de familie Parein als
hoofdkwartier voor hun biscuitimperium. De sfeer en kwaliteit van dit statige pand worden nog steeds in belangrijke mate bepaald
door die rijke geschiedenis. Zo zijn de social space, de salons en de werkplekken gevestigd in de voormalige beheerraadzaal van
de Pareins. De eerste twee verdiepingen zijn nog steeds met het gelijkvloers verbonden door de majestueuze originele wenteltrap die centraal in het pand zit en de ruimtes dragen nog alle authentieke elementen van de woning in zich: houten vloeren,
ingebouwde wandkasten en het originele glaswerk. Vijftien jaar geleden werd het pand integraal gerenoveerd en uitgebreid.
De twee bovenste verdiepingen ademen daardoor een modernere sfeer uit en geven een prachtig uitzicht over het Antwerpse Zuid
en het nieuwe Justitiepaleis.

Vandaag herbergt het pand exclusieve kantoorfuncties, salons en vergaderruimtes.
Het voldoet aan alle eisen die aan een modern en hedendaags business center worden gesteld:
Volledig ingerichte kantoren met wireless zowel als vast netwerk
Ruim aanbod eigen parkeerplaatsen
Licht en ruimtelijk gevoel – het gebouw is zuid geörienteerd met uitzonderlijk weids uitzicht
Volledig uitgeruste vergaderzalen
Archiefruimtes
Volledig ingerichte keuken
Mogelijkheid tot het inrichten van een bibliotheek
Gemeenschappelijke diensten aanwezig: receptioniste, postbehandeling,
internet en telefonie, secretariaat, ICT-ondersteuning, roomservice, dagelijkse schoonmaak

GUNSTIGE LIGGING EN GOEDE BEREIKBAARHEID
IN DE DIRECTE OMGEVING VAN
- TGV, Eurostar en het Centraal Station
- Treinstation Antwerpen Zuid
- Antwerp en Brussels International Airport
- De Antwerpse ring en alle uitvalswegen
- Tram, metro en bus

ONZE
DIENSTEN
U huurt een volledig ingericht kantoor, met alle ondersteuning (*) die u wenst. Er zijn kantoren van 10 m2 tot 50
m2 te huur vanaf één maand. U maakt vrij gebruik van onze
vergaderzalen, salons en werkplekken.

KANTOOR HUREN

U gebruikt ons business center als flexibele landingsplaats
of uitvalsbasis. U maakt vrij gebruik van onze vergaderzalen,
salons en werkplekken en dit met alle ondersteuning (*)
die u wenst.

CO-WORKING WERKPLEK HUREN
(*) telefoonservice, secretariaat, postbehandeling, IT-support, onthaal, opslag, klassement, enz.

U vestigt de maatschappelijke zetel van uw bedrijf in ons
business center met alle ondersteuning (*) die u wenst.

ZETEL VESTIGEN

U organiseert een vergadering in ons business center voor
groepen van 2 tot 12 personen met alle ondersteuning (**)
die u wenst.

VERGADERRUIMTE HUREN
(**) IT-support, high-speed internet, persoonlijk onthaal, catering, enz.
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