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Niet zomaar een kantoorgebouw
Het ene kantoor is het andere niet. Met het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis direct
aan de overzijde en The Student Hotel als buurman, zal CareDock zich exclusief
richten op partijen die werkzaam zijn in de zorgsector en educatieve branche.
Na een ingrijpende renovatie zal CareDock het bruisende hart in Nieuw West
zijn; een thuishaven waar zorg en educatie hand in hand gaan. Dankzij de gangbare stramienmaat, centrale entree en de aanwezigheid van een zogenaamde
‘social space’ wordt de uitwisseling van kennis en ervaring tussen de verschillende ondernemers gestimuleerd. Daarnaast zorgt de efficiënte indeling van het
gebouw en deelgebruik van ruimten voor nauwelijks verlies aan oppervlakte.
Kortom, ”pay for what you use”.

Een warm welkom
Graag verwelkomen wij u als nieuwe huurder in CareDock. De frisse uitstraling en prettige sfeer zorgen ervoor dat u en uw medewerkers iedere dag
met plezier naar het werk komen.
En ook uw klanten krijgen een warm welkom. De fraaie entree en vriendelijke
‘hologram receptioniste’ zorgen ervoor dat uw bezoekers zich direct op hun ge-
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mak voelen en graag nog eens terugkomen. Dankzij de aanwezigheid van deze
digitale receptioniste kunnen de servicekosten gereduceerd worden. Bovendien is deze digitale receptioniste in staat om, indien gewenst, uw gasten in hun
eigen moedertaal aan te spreken.

Altijd weten waar u aan toe bent
Bij CareDock wordt gewerkt met een zogenaamde all inclusive huur. Dat wil
zeggen dat er geen losse servicekosten in rekening worden gebracht die aan
het einde van een huurtermijn verrekend worden. U weet dus van tevoren exact
waar u aan toe bent voor wat betreft uw huisvestingslasten en wordt derhalve
niet geconfronteerd met vervelende verrassingen achteraf.

CareFloor
Care for people - Staat u aan het hoofd aan een kleine maatschap of bent u
directeur van een eenmanszaak werkzaam in de zorg? Dan hebben wij fraaie
single offices beschikbaar op onze CareFloor. Deze vloer wordt speciaal ingericht voor die ondernemers die voldoende hebben aan één of enkele (behandel)kamers. Een vloer die rust uitstraalt dankzij een uniforme inrichting
bestaande uit diverse behandelkamers met centraal gesitueerde wachtruimten die de diverse zorgaanbieders op the CareFloor met elkaar delen. Door
deze wachtruimten te delen wordt efficiënt gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte hetgeen leidt tot kostenbesparing.
Indien u juist behoefte heeft aan een grotere ruimte dan biedt CareDock
tevens de mogelijkheid een of meerdere volledige vloeren in gebruik te nemen.

ClassRooms
Care for knowlegde - Een gedeelte binnen CareDock zal ingericht worden

“CareDock biedt de perfecte werkomgeving voor zowel startende als
gevestigde ondernemers die werkzaam
zijn in de zorg en/of educatie.”

voor partijen die werkzaam zijn op het gebied van educatie. Op deze vloer
bevinden zich de zogenaamde ClassRooms. In samenspraak met de uiteindelijke gebruiker zal gekeken worden tot welke groepsgrootte deze vloer wordt
ingericht. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden of wij, al dan niet
gedeeltelijk, deze ruimten kunnen laten exploiteren, zodat ook op flexibele
basis ClassRooms gehuurd kunnen worden.
Maar wat uw wensen ook zijn, wij bespreken graag de mogelijkheden met u.

Samira Bouchibti - Communicatie- en organisatie adviseur

We zijn er zeker van dat wij u de geschikte ruimte kunnen bieden in
CareDock!

Beter eEN
GOEDe buur

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
Met jaarlijks 200.000 patiënten onder behandeling zorgt het direct aan de
overzijde gelegen Sint Lucas Andreas Ziekenhuis voor een continue stroom van
potentiële patiënten / klanten voor de huurders in CareDock. Vanuit overheidswege wordt immers gestimuleerd dat tweedelijns zorg zo snel mogelijk terug
verwijst naar de eerstelijns zorg.
Het top klinisch ziekenhuis zelf biedt hoogstaande, patiëntgerichte zorg in een
multiculturele omgeving. 2.200 medewerkers en 120 specialisten bieden 24 uur

“De komst van CareDock naast The
Student Hotel creëert een cluster waar
werken, leren, verzorgen en verblijven
centraal staan en elkaar dus enorm
zullen versterken.”

per dag, 7 dagen per week topklinische zorg aan patiënten. Het SLAZ is onder
andere gespecialiseerd in moeder/kind-zorg, Obesitas, Slaapapneu, Neurologie
en Psychiatrie.

Charlie MacGregor - Directeur The Student Hotel

The Student Hotel
Het naastliggende The Student Hotel zorgt eveneens voor veel beweging
rondom CareDock. The Student Hotel Amsterdam opende op 1 september 2013
haar deuren en vele studenten en hotelgasten hebben hun weg gevonden naar
deze hotspot in Amsterdam West. Veelal buitenlandse studenten kunnen een
heel semester (max 10 maanden) in het hotel wonen waarbij ze de beschikking
hebben over tal van faciliteiten; o.a. een fitnesszaal, wasruimte, gemeenschappelijke keukens, bibliotheek, basketball court en game rooms. Maar ook toeristen die
Amsterdam aandoen zijn van harte welkom om in het hotel te verblijven. Ook zij
kunnen gebruik maken van de diverse faciliteiten.
Het hotel, dat met 707 kamers meteen het grootste hotel van Nederland werd,
ademt een rauwe Berlijns industriële sfeer uit, gecombineerd met Scandinavisch en
vintage design. De kamers zijn stijlvol, volledig gemeubileerd en van alle gemakken
voorzien, zoals een flatscreen-tv en wifi.
In het naastgelegen café-restaurant The Kitchen (gerund door De Stadskantine)
kunt u terecht voor een betaalbare en gezonde maaltijd, een heerlijke lunch, een
goede kop koffie of een ijskoud biertje. Dankzij de goede relatie met The Student
hotel kunnen de ondernemers van CareDock ook gebruik maken van diverse
faciliteiten die het hotel te bieden heeft.

flexibel

Voorzieningen kantoorruimte
CareDock beschikt over een souterrain, begane grond en eerste tot en met
vijfde etage. Het souterrain zal ter beschikking worden gesteld voor opslag-/
archiefdoeleinden. De bovenliggende etages hebben ieder een oppervlakte van
circa 570 m2 en beschikken over diverse voorzieningen. Zo is er een intercomsysteem en per verdieping zijn gescheiden dames- en herentoiletten alsmede
aansluitingen voor een koffiecorner/pantry. Verschillende duurzame elementen dragen bovendien bij aan een lager energieverbruik. Zo zal gebruik gemaakt
worden van systeemplafonds met energiezuinige verlichting en is er isolerende
en zonreflecterende beglazing aangebracht.
Heeft u specifieke wensen, dan bespreken wij die graag persoonlijk met u.

Uitstekend bereikbaar
Dankzij de ligging nabij de Ringweg A10 en metrostation Jan van Galenstraat is een
uitstekende bereikbaarheid gewaarborgd.
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Voldoende parkeergelegenheid
Parkeren voor bezoekers is eenvoudig: in de directe omgeving is meer dan voldoende parkeergelegenheid beschikbaar. Tevens zijn er een aantal parkeerplaatsen
op eigen terrein gesitueerd. Deze komen ter beschikking ten behoeve van
huurders van CareDock.
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Heeft u interesse?
Indien u interesse heeft om zich te vestigen in Caredock kunt u middels onderstaande gegevens contact opnemen.

Sloterweg 796
1066 CN Amsterdam
Postbus 9430
1006 AK Amsterdam
T 020 - 66 13 811
F 020 - 66 11 006
E info@abzv.nl
www.caredock.nl

CAREDOCK
De exacte indeling, afwerkingstaat alsmede geboden voorzieningen dienen nog te worden bepaald hetgeen o.a. in overleg met de eindgebruiker zal geschieden.
U kunt aan de inhoud van deze brochure derhalve geen rechten ontlenen.

