


Welkom



Wie zijn die meiden?



Hoe ben ik hier beland?



Is dit mijn droomplek?



Wat kost het?



Wat kost het?



Wat levert het me op?



En nu?



Wie durft?



WIE ZIJN DIE MEIDEN?



HOE ZIJN WE HIER BELAND?



 +/- 445 m2 

	 40	parkeerplaatsen 

 Toiletten 

   Keuken(tje)

 Laden & Lossen

 2 werkplaatsen/magazijnen

 4 kantoren

specificaties



IS DIT MIJN DROOMPLEK?



werkplek workshops winkel



Jouw droomplek

 een plek waar...



Samenwerken!

Leuke dingen organiseren!

Elkaar versterken! 

Van elkaar leren!

Speeltuin!

Wat wij willen...



Opdrachten voor je regelen

Banen uitdelen

Jouw baas zijn

Wat wij niet willen...



professionele fotostudio 
koffie & koekjesbar
chilllllllllhoek
...

Wensenlijst



WAT KOST HET?



Flexibele plek

Werkplek

Vaste plek

INCLUSIEF

> koffie, thee, koek & fruit
> gebruik faciliteiten
> gas, water, licht
> schoonmaak
> vuilnisafvoer
> wifi

> bureau + stoel 
> kleine opbergruimte (locker)
> 1-6 dagen per week

INCLUSIEF

> koffie, thee, koek & fruit
> gebruik faciliteiten
> gas, water, licht
> schoonmaak
> vuilnisafvoer
> wifi

> vanaf 12 m2
> 1 persoon



Flexibele plek

WAT KOST HET?

1 dag     per week   100 euro / maand
2 dagen per week   195 euro / maand
3 dagen per week   275 euro / maand
4 dagen per week   345 euro / maand
5 dagen per week   395 euro / maand
6 dagen per week   455 euro / maand

Prijzen zijn exclusief btw.



Vaste plek

WAT KOST HET?

45 euro per m2
12 m2 = 540 euro / maand

Prijzen zijn exclusief btw.



Winkel



+ ruimte huren voor workshops, lessen, 
training, cursus, ... 

voor huurders 50% korting
voor extern vanaf 25 euro per uur

 
+ magazijn / voorraadruimte

20 euro per m2 per maand

Extra opties



BORG
waarborgsom bij vaste werkplek

borg voor de sleutel

JAARLIJKSE BIJDRAGE
borrel, uitje, etentje, lief & leedpot, ...

+ 100 euro 

overige kosten



+ ruimte huren voor workshops, lessen, 
training, cursus... 

voor extern vanaf 25 euro per uur
 

+ try out // op zaterdag te besteden
17,50 euro per dag

+ try out avond // VOOR 5 of 10 avonden 
12,50 euro per avond

particulieren

Prijzen zijn inclusief btw.



WAT LEVERT HET JE OP?



Productsamenwerkingen

Extra handjes in drukke tijden

Extra publiciteit

Gezamenlijk iemand aannemen 

Extra verkoop

LiefsKerstBonus

...

voor jou



Vergaderlocatie

Daghoreca

Officieel afhaalpunt

Creatieve hoogtepunten

...

voor het pand



EN NU?



Jouw mening

Vragenlijst

Wensen

Ideeën

...



LiefsFabriek

♥   inclusief ambitieuze, inspirerende, sprankelende collega’s
♥   winkel waar je vol trots je klanten en verkooppunten 
kunt ontvangen. Ook als je er zelf niet bent.

♥  werkplaats waar je he-le-maal los kunt gaan
♥  magazijn/voorraadruimte waar je je spullen bij de hand hebt
♥  professionele fotosetting voor shoots en productfotografie
♥  een uitgebreide allemachtig prachtige inpaktafel
♥  inspiratiemuur vol beelden, teksten en tips
♥  lange, hele lange!, lunchtafel
♥  rustige ruimte voor dat belangrijke overleg
♥   presentatieruimte + beamer, mag ook voor films ;)
♥  koffie & koekjesbar
♥  swingende schommels
♥  chilllllllllhoek
♥  ...

invaliden 
toilet

keuken

wc

laden/lossen

Dit is een 
verhoging

hoofdingang

2e
ingang

terras

- - - -  MAAK JE PLATTEGROND - - - - 

openhaard

Deel jouw plattegrond, wensen & ideeën  
via de  mail, facebookgroep of whatsapp! 

♥  hallo@liefslabel.nl 
♥  Bren 06 28 646 247
♥  Ann 06 42 181 731

W W W . L I E F S FA B R I E K . N L

Reserveer jouw  plek  in  de  LiefsFabriek  via

De creatiefste werkplek ooit!



Planning

Positieve planning

Realistische planning

...



Wie durft?



heldin!



goed om te weten
6 maanden

meer / minder dagen

cadeautjes!



A

B

C

LiefsSloffen



100 euro



Bijna klaar...

Aanmelden

Borrel 

Mooi maken

Opening



Vragen?



Dat was het!

(vergeet je plattegrond niet)

(+ zakje vol liefs)

(blijf gerust nog even)


