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Meet Plekky
Plekky is hét deelplatform bedrijfsruimtes. 



Plekky heeft de afgelopen tijd gezien dat er op kantoren steeds vaker ruimte vrijkomt of 

niet optimaal benut wordt. Of dit nu ontstaat door de komst van hybride werken of dat 

het kantoor op de groei uitgekozen is, wij vinden dit zonde! Met Plekky verbinden wij 

deze kantoren met startende ondernemers die juist op zoek zijn naar een flexibele én 

betaalbare ruimte. Een soort van Airbnb, maar dan voor bedrijfsruimtes. 



We vinden het bij Plekky belangrijk dat je als ‘huurder’ een betaalbare en flexibele 

kantoorruimte hebt. Plekky biedt ruimtes van bedrijven met overcapaciteit. Deze 

bedrijven zien verdiensten die voort komen uit de verhuur van deze ruimte als een 

compensatie in plaats van een verdien model. Zo kunnen we jou een eerlijke prijs 

garanderen en wordt de ruimte tegelijktijd optimaler benut. Door een flexibele 

huurovereenkomst die Plekky aanbiedt tussen jou en de startup, zit je niet jaren vast aan 

een huurcontract. Kortom, Plekky biedt jou een ruimte met voordelen!
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Bestaande ruimtes Gemakkelijk Flexibel Betaalbaar



Plekky Max Euweplein
Hi,



We stellen je graag voor aan een ruimte op het Max Euweplein. Deze locatie ligt in het 

hart van Amsterdam en is tevens goed bereikbaar per OV.  Binnen deze ruimte is er plek 

voor een aantal startups. Ook zijn er aantal bureaus beschikbaar voor ZZP’ers. Elke 

startup heeft zijn eigen hoek en eiland. Daarnaast zijn er twee meetingrooms, een 

keuken en de toiletten die gedeeld kunnen worden. Met de omvang van de ruimte heeft 

dus elk bedrijf een ‘zelfstandige’ werkruimte, maar is de gezelligheid ook altijd in de 

buurt.



De ruimte heeft een eigen portier en een representatieve uitstraling. Het betreft een 

ruim opgezette ruimte met aan beide zeide veel ramen waardoor er veel daglicht is. De 

locatie kan voor een periode van 6 maanden worden gehuurd vanaf de maand november 

(of in overleg vanaf december) met een opzegtermijn van 1 maand. 




Met vriendelijke groet,


Tom van Plekky
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Prijs:


De prijs van de ruimte is 299,- euro (ex btw) per persoon per maand. Voor deze prijs krijg 

je een ‘dedicated desk’ binnen de hoek van jouw bedrijf. Daarnaast kun je gebruik maken 

van alle faciliteiten die de ruimte biedt, deze staan hieronder weergeven. 



Locatie:


De ruimte bevindt zich op het Max 

Euweplein in het centrum van Amsterdam. 

Dit is een gezellig plein waar je ook 

uitzicht op hebt vanuit het kantoor. De 

locatie is centraal gelegen naast het 

Vondelpark. In de buurt is er tevens groot 

aanbod aan horeca.


Faciliteiten:


· 452 m2 


· Voorzien van tafels en stoelen


· Twee meetingrooms met schermen


· Keuken met wastafel


· Toiletten


· Voorzien van tafels en stoelen


· Mogelijkheid tot branding

Over deze ruimte
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*De ruimte op de foto’s bevatten nog niet al le stoelen en tafels .
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Contact
Plekky 


Lijnbaansgracht 292-2


1017RM Amsterdam


www.plekky.com


+31 6 40805695


‘Plekky, het deelplatform voor bedrijfsruimtes’
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