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Over Space To Create

Faciliteiten

Ontdek onze Spaces

Connect & Collect

Overige services

Office Space

Ontdek waar Space To Create voor staat 

Van welke gemakken word jij voorzien?

Kies de space die het beste bij jou past

Kom netwerken en/of word partner!

Check onze nieuwe features

Ontdek de mogelijkheden van een office



In 2017 is Space to Create gestart met het doel om 

mensen samen te laten komen om onbelemmerd op 

eigen wijze aan het werk te gaan. 

Een belangrijke factor van succes is namelijk de 

omgeving waarin je je bevindt, die je de energie en 

motivatie geeft om je volledig te kunnen focussen op 

je doel. Dat doel kan een training zijn, een project, een 

vergadering of elke andere bijeenkomst. Wij bieden 

je de space om volledig je gang te gaan.
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In iedere space vind je alles wat je nodig hebt om ontspannen en gefocust aan de slag te 

gaan. Tijdens je boeking geniet je namelijk van all-inclusive soft drinks, koffie, thee, fruit, 
snacks & sweets. Ook kunnen wij wijn & biertjes fixen als je graag een borrel wilt houden.  
Je geniet van ons full-service concept met uitzicht op het Stationsplein in Utrecht. Je kunt 

namelijk alleen inspiratie opdoen als je op een inspirerende plek bent.
Fruit, chips & 

sweets

65-inch 

flatscreen
Flip-over

Koffie & thee Glasvezel 

internet

Ook kunnen wij verzorgen:

Apple TV • Apple iMacs (ook met Windows-besturingssysteem) • Adobe 

software (Creative Cloud) • Notitieblokken & pennen • Online remote-set 
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included:



3 | Ontdek 
onze spaces

Space To Create is met zorg samengesteld: sfeervolle lampjes, plantjes, veel kleur, goede 

stoelen – Herman Millers, voor de kenners – en fijne faciliteiten. Een plek die energie geeft 
en uitnodigt om buiten de hokjes te denken. Bij ons kun je aan de slag. Check onze 

website voor een overzicht van alle spaces!



Scrummen buiten kantoor, een offsite op een creatieve plek, of gewoon vergaderen in een mooie zaal: Space to 

Create geeft je de ruimte. Op onze locatie naast Utrecht Centraal kies je uit flexibele spaces met een eigen karakte

Goede ligging

Met een mooi uitzicht over het Utrecht CS zitten we op een van de centraalste en best bereikbare locaties van 

Nederland. Of je met de auto of de trein komt, je stapt zo naar binnen. Bovendien is er ook veel parkeergelegenheid 

rondom de locatie. 

ben jij vanaf het Stationsplein gelijk te herkennen! r. 
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Bij Space To Create geloven we dat er altijd ruimte is voor (persoonlijke) 

ontwikkeling. Daarom stimuleren we je om samen te werken en contacten te 

leggen. 

Where do I start?

Ben je op zoek naar een expert op het gebied van bijvoorbeeld UX-
development of marketing? Wij verbinden je graag aan de juiste persoon. 

Een netwerk van vakexperts

Jij kan met je bedrijf of eenmanszaak een leuke toevoeging bieden aan het 

netwerk van Space to Create tegenover gunstige voordelen. Organiseer 

een workshop, borrel of evenement en krijg korting over jouw werkplek of 

kantoorruimte. Zo heb je de mogelijkheid om je eigen netwerk te verbreden, 

nieuwe kansen te creëren en Space To Create te helpen met het delen van 

kennis en creativiteit. 



5 | Overige 
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Livestreamen

Heb jij een webinar, workshop of event op de planning staan, maar 

beperkt COVID-19 je in de mogelijkheden? Wij hebben niet alleen de 

materialen in huis, maar ook de kennis en ervaring.

UX- en Usabilityonderzoek

Wil jij meer traffic genereren, conversie verhogen of 
klanttevredenheid stimuleren en onderscheidend vermogen creëren?  

Wij verbinden we je aan de juiste personen.

Boardmeeting | Scrumsessie

Binnen een bedrijf komt deze taak vroeg of laat op jouw bordje: het 

organiseren van de eerstvolgende boardmeeting! Don’t worry, in 

onze spaces zit jij goed!

Interview

Waarom interviewen in een donkere, saaie ruimte als je kunt 

interviewen op een inspirerende, creatieve en motiverende plek? Bij 

Space To Create hebben wij de ideale interview-spaces voor jou. 



Heb je een kantoor nodig op een toplocatie, maar wil je ook de flexibiliteit 
behouden? Dan zijn onze office spaces wellicht iets voor jou. Naast 
vergader- en trainingsruimtes zijn er namelijk twee evenementruimtes 

en flexibele kantoorunits die gehuurd kunnen worden. 

De kantoorruimtes variëren van 18 tot 65 m2. Als je meer ruimte nodig 

hebt is dat geen probleem; wij stellen je kantoor op maat samen. Naast 

je vaste office heb je ook toegang tot alle openbare ruimtes, keukens, 
werkplekken en meer. We bieden je flexibele contracten waarbij je van 
alle gemakken bent voorzien.

6 | Office 
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Benefits:

Onbeperkt koffie, 
thee & sweets

Razendsnel en 

beveiligd glasvezel 

internet

Registreer je bedrijf 

bij ons aan het 

Stationsplein

Ontvang je 

zakelijke relaties 

bij ons

Hulp nodig? Wij 

helpen graag een 

handje mee

Eigen kantoorunit 

+ toegang tot alle 

werkplekken


