Starterskantoor BioPartner Leiden

U wilt een bedrijf starten, u hebt een vrij
goed idee van wat de business ongeveer
zal zijn maar u bent er nog niet helemaal
klaar voor?
Dan kan het Starterskantoor van het
BioPartner Center Leiden zijn wat u zoekt!

Voor wie
Het starterskantoor is opgezet om u te helpen wanneer u een onderneming wilt starten met
als basis een eigen technologie of business concept. U heeft hier al heel wat tijd en moeite in
geïnvesteerd en er zijn goede redenen om te geloven dat wat u wilt verwezenlijken, ook
daadwerkelijk bereikt kan worden.
De BioPartner omgeving is bijzonder geschikt voor initiatieven om een op wetenschap of
technologie gebaseerd bedrijf te beginnen dat de ambitie heeft om te groeien. Wanneer u
zich specialiseert in biotechnologie en life sciences zult u zeker profiteren van het netwerk en
contacten met mensen die in de start-up bedrijven werken in het BioPartner gebouw en de
omliggende bedrijven op Leiden Bio Science Park. Maar ook als u actief bent in een ander
technologisch gebied, is het zeer waarschijnlijk dat u zult profiteren van de ondernemers
geest en ervaring van ondernemers in deze omgeving.
Wat biedt het starterskantoor







Gedeelde werkruimte
Toegang tot internet (WiFi)
Toegangspas met 24/7 toegang tot het BioPartner 3 gebouw, Galileiweg 8
Receptie voor de ontvangst van gasten op de J.H. Oortweg 21
Gebruik van een vergaderruimte
Gebruik van restaurantfaciliteiten in BP 3, Galileiweg 8 (zolang dit aanwezig is)

Voorwaarden voor gebruik van het starterskantoor




Maximaal 2 jaar gebruik van het starterskantoor voor 4 personen per startende
onderneming of korter indien de onderneming al zelfstandig kan opereren
Na 12 maanden een gesprek met BioPartner over de voortgang van de startende
onderneming
Respectvol gebruik van de faciliteiten van BioPartner Center Leiden en interactie met
de andere gebruikers van het starterskantoor

Tarief gebruik starterskantoor
Gedurende de eerste periode van 12 maanden :
 € 125 per maand per startend bedrijf voor 2 personen
Gedurende de tweede periode van 12 maanden:
 € 200 per maand per startend bedrijf voor 2 personen

Voor meer informatie over het Starterskantoor van BioPartner Leiden kunt u contact
opnemen met Carien Stulemeijer carien@biopartnerleiden.nl

