
Coffee
Cowork
Connect



Ons verhaal

Ideeën die knallen, maar geen ruimte om ze uit te voeren?  
Dan is Coffice iets voor jou! 

Coffice is de combinatie van een koffiebar met ontbijt- en lunchmogelijk-
heden én een ondernemerscentrum. Dat laatste bestaat uit flex- en fixed 
werkplekken, kantoren, meeting rooms en een eventruimte.  

Coworken heeft de laatste jaren stevig aan populariteit gewonnen. Door 
los te breken van de gangbare kantoorstructuur leg je makkelijker nieuwe, 
interessante contacten en ben je meer geïnspireerd dan ooit tevoren. 
Gedaan met dat duffe, klassieke kantoor! Hallo Coffice! 

Kom naar Coffice voor je dagelijkse portie cafeïne, voor een productieve 
meeting of een dag werken op een inspirerende plek. Bevalt het je? Kom 
dan gerust nog eens terug. Er is vast een formule die bij je past. 

Stoom aflaten na een drukke werkdag kan in onze bar. In de late namiddag 
transformeren we van ontbijt- en lunchbar tot de perfecte afterworkplek. 
Koffie en thee ruimen plaats voor bier, wijn, cocktails en lekkere home-
made lemonades. Coffice draait door tot acht uur ’s avonds. 
 
Coffice, dat is Lennard en Nena. Broer en zus en volbloed Mechelaars: hij 
neemt de dagelijkse leiding op zich en zij is barista van dienst. Samen wil-
len ze van Coffice een nieuwe hotspot maken waar je optimaal kan werken 
en genieten.  



Onze locatie
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Extra services

Locker  €20/maand
Fietsenstalling  €20/maand
Postadres  €20/maand
Parking  €85-100/maand
Prints zwart/wit  €0,05/print
Prints kleur  €0,20/print

Formules Cowork

Halve dag: €12 Hele dag: €20

Halve dag toegang tot de cowork (4 uur)

Maandag tot zaterdag
8u-20u

Gedeelde werkplek
10 prints (zwart/wit)

Koffie/thee/water/fruit
Tuin

Koffiebar
Phone booth

Douche
Kitchenette

Uitnodiging events
Reservatie meeting rooms 

Reservatie eventruimte
Schoonmaakdienst, elektriciteit, water

Volledige dag toegang tot de cowork

Maandag tot zaterdag
8u-20u

Gedeelde werkplek
10 prints (zwart/wit)

Koffie/thee/water/fruit
Tuin

Koffiebar
Phone booth

Douche
Kitchenette

Uitnodiging events
Reservatie meeting rooms 

Reservatie eventruimte
Schoonmaakdienst, elektriciteit, water

“Success is a lousy teacher. 
It seduces smart people into 
thinking they can’t lose”
- Bill Gates



Extra services

Locker  €20/maand
Fietsenstalling  €20/maand
Postadres  €20/maand
Parking  €85-100/maand
Prints zwart/wit  €0,05/print
Prints kleur  €0,20/print

Formules Cowork

Nomad: €135 Resident: €235

Parttime coworker (8 dagen/maand)

Maandag tot zaterdag
8u-20u

Badge
Gedeelde werkplek

80 gratis prints (zwart/wit)
Koffie/thee/water/fruit

Tuin
Koffiebar

Phone booth
Douche

Kitchenette

Community member
Uitnodiging events

Reservatie meeting rooms 
Reservatie eventruimte

Schoonmaakdienst, elektriciteit, water

Fulltime coworker

Maandag tot zaterdag
8u-20u

Badge
Gedeelde werkplek

100 gratis prints (zwart/wit)
Koffie/thee/water/fruit

Tuin
Koffiebar (-15%)*

Phone booth
Douche

Kitchenette

Community member
Uitnodiging events

Gratis meeting rooms 
Reservatie eventruimte (-15%)

Schoonmaakdienst, elektriciteit, water

“It is no good getting furious 
if you get stuck. What I do 
is keep thinking about the 
problem but work on some-
thing else”
- Stephen Hawking

*tijdens de kantooruren



Extra services

Parking:  €85-100/maand
Prints zwart/wit:  €0,05/print
Prints kleur:  €0,20/print

*tijdens de kantooruren

Formules Cowork

Atelier: €315 Kantoor: offerte

Vaste werkplek  
in gemeenschappelijke ruimte

Maandag tot zaterdag
8u-20u

Badge
Eigen vaste werkplek

150 gratis prints (zwart/wit)
Koffie/thee/water/fruit

Tuin
Koffiebar (-15%)*

Phone booth
Douche

Kitchenette
Postadres

Beveiligde fietsenstalling

Community member
Uitnodiging events

Gratis meeting room
Reservatie eventruimte (-15%)

Schoonmaakdienst, elektriciteit, water

Eigen kantoor 

Maandag tot zaterdag
8u-20u

Badge
Eigen kantoor

150 gratis prints (zwart/wit)
Koffie/thee/water/fruit

Tuin
Koffiebar (-15%)*

Phone booth
Douche

Kitchenette
Postadres

Beveiligde fietsenstalling

Community member
Uitnodiging events

Gratis meeting room
Reservatie eventruimte (-15%)

Schoonmaakdienst, elektriciteit, water

“Glory lies in the attempt to 
reach one’s goal and not in 
reaching it”
- Mahatma Gandhi



Meetings

“If you’re walking down the 
right path and you’re willing 
to keep walking, eventually 
you’ll make progress”
- Barack Obama

Prijzen

Per uur:  €15
Halve dag (4 uur):  €50
Hele dag (8 uur):  €90

Tot 6 personen

Maandag tot zondag
8u-20u

Tv
Tafel & stoelen

Whiteboard
Koffie/water/frisdrank (betalend)

High speed wifi

Meeting rooms



Events

Extra services

Catering
Personeel

Events
Speciale inrichting

Na de uren

Tot 30 personen

Maandag tot zondag
8u-20u

Beamer
Tafel & stoelen

Whiteboard
Koffie/water/frisdrank (betalend)

High speed wifi

€40/beginnend uur
€150/halve dag (4 uur)
€280/hele dag (8 uur)

Event space

“Coffice denkt graag mee in 
functie van jouw event”
- Lennard Hens



Onze locatie

Adres
Ijzerenleen 33, 2800 Mechelen
T: +32 15 33 12 81
M: +32 467 00 42 76 (Lennard)

www.cofficemechelen.be
info@cofficemechelen.be

COFFEE, COWORK, CONNECT

Openbaar vervoer
Mechelen-Centraal (10 min)
Mechelen-Nekkerspoel (10 min)
Bushalte Schoenmarkt (1 min)

Parkeergarages
Grote Markt, Centerparking, Lamot, 
Hoogstraat, Wollenmarkt, Bruul,  
Veemarkt en Tinel

St-Romboutskathedraal
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