
Sassenstraat 45A
Jouw stek in het hartje van Zwolle



Locatie

Een pareltje! 
centraal en op loopafstand van het station.  
Sassenstraat 45a is het 3e pand gezien vanaf 
de sassenpoort. Aan de andere kant van het 

kantoor zit Anne&Max en in je lunchpauze 
loop je zo een rondje in de stad. Bovenin het 
pand zitten 2 woningen, eronder een winkel. 

 
Het kantoordeel bevat 3 ruimtes. 

Een grote ontmoetingsruimte (met veel dag-
licht) aan de voorzijde), een ruimte met 3 

bureaus en een gezellige koffieruimte.



 
 

Werkplekken

Deze brochure heeft betrekking op de kantoor-
ruimte (met 3 werkplekken) en de afsluitbare 
ontmoetingsruimte aan de voorzijde van het pand. 
 
Foto 1: hier komen 3 bureaus, waar ondernemers 
deeltijd werken. Door de kleinschaligheid is het 
er rustig, maar wel beregezellig.

foto 2: de koffieruimte delen we samen. hier kom 
je het kantoor ook binnen.  
 
blader even door voor meer info over 
de ontmoetingsruimte.

& lichte ontmoetingsruimte



&

 
Huren voor 1, 2, 3, 4 of 5 dagen per 
week, of zelfs voor de hele week  
als je graag in het weekend werk t.  

Huurtarieven

1 dag per week
2 dag per week
3 dag per week
4 dag per week
5 dag per week
7 dag per week

120 euro
220 euro
300 euro
325 euro
350 euro
480 euro (all in)

dit zijn de Prijzen per maand
ex. btw & incl. servicekosten

De bureaus

Daniëlle van Rooijen
gewoonDanielle fotografie

0653543000 | verhuur@gewoondanielle.nl



Wat zit erbij?
• Een fijn leeg (!) bureau, ‘with a view’ 

• Eigen, afsluitbare, kastruimte 

• Goed internet & printmogelijkheid 

• gratis goede koffie of thee 

• gezelligheid! voor zelfstandig ondernemers  
is dit vaak een gemis. 

• focus! hier word je niet afgeleid door de  
postbezorger, wasmachine of je kind. 
 



Op dit moment is er nog mogelijkheid om 
bureauruimte te huren per mei. 
 
voor vragen kun je bellen of appen 
op 06 53543000, of mail naar
verhuur@gewoondanielle.nl
 

Denk je nu, ik:

• werk niet alleen
• ontvang cliënten

• heb meer ruimte nodig

lees dan hieronder meer 
over de ontmoetingsruimte.



 
 

representatieve
ontmoetingsruimte

Het complex bevat een geweldige ruimte 
(ca.30m2) aan de voorzijde, met uitzicht 
op de Sassenpoort. Deze is structureel 
of incidenteel te huur voor een schappe-
lijk tarief. De boeking kun je straks zelf 
online doen. 
 
ideaal voor coaches, therapeuten ande-
re ondernemers die flexibel vanuit een 
sfeervolle en representatieve 
plek  willen werken.  

 
Huurtarieven

blok van 1 uur
blok van 2 uur
blok van 4 uur
blok van 8 uur

30 euro
50 euro
95 euro
150 euro

dit zijn de Prijzen ex. btw

Sidenote: 
Wil jij de ruimte structureel gebruiken? 
Neem contact op, dan gaan we dat regelen.



 
 

highlights van de ruimte: 

• veel daglicht (3 grote ramen)
• sfeervol (houten vloer & houten 

balken) met licht interieur
• priveruimte, afsluitbaar
• super centrale ligging met 

prachtig uitzicht
• inclusief koffie & thee en  

natuurlijk goed internet Daniëlle van Rooijen
gewoonDanielle fotografie

0653543000 | verhuur@gewoondanielle.nl

 
een impressie

Wordt dit ook jouw stek? Ik laat je graag de ruimtes zien. Tot snel!


