
25 gode grunde



25 gode grunde til at vælge

IT-support
Du kan til enhver tid kontakte IT-

supporten, og de vil hurtigt og effektivt 

yde support.

Prismatch 1

5 6 7

3
2
4

Fleksible
lejekontrakter

Gennemprøvet
koncept i Danmark

Deleøkonomi
& stordriftfordele

Revisorsupport
Spørgsmål om moms, regnskab m.m. kan 

hurtigt vokse sig store. Med Væxthusets 

egen revisorsupport har du altid 

professionel rådgivning ved hånden.

Juridisk support
At sætte sig ind i diverse lovgivninger og 

regler er en stor mundfuld og dyr affære. 

Med Væxthusets egen juridske support, 

har du altid professionel rådgivning 

ved hånden. 



Muligheder for meget mere...

Forsikringssupport

Eget firmanavn ved indgang og lokale

Sparring i hverdagen - nye kollegaer

Repræsentative & lyse kontorer

Gratis mødelokaler i hele Danmark

Professionel firmaadresse

Løbende opsyn af kontorhotellet

Døgnåben

Sikring / Alarm *(lokale aftaler)

Gode parkeringsforhold 

Tilbud om adresse i alle Væxthuse i Danmark

Logo på Væxthusets hjemmeside = synlighed

Rengøring af fællesarealer

Trådløst internet er inkluderet i lejen

El, vand og varme er inkluderet i lejen

Vedligeholdelse af ejendommen inde som ude

Kontormøbler* (lokale aftaler)

Bemandet administrationskontor hvis du

har brug for hjælp etc.

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
Alle priser er ex. moms
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Arkiv og depotrum – fra 300,- pr. m²

Lagerhotel – tilbud

Håndværksservice fra 295,- pr. time

Bogholderi / sekretærservice / administration

fra 350 kr. pr. time

Udvidet rengøring – fra 275,- pr. time

Fast IP-adresse – tilbud

Kablet internet – tilbud

Udvidet IT – fjernsupport, opsætning, installering, 

vagtordning etc. – fra 150,- pr. 15 min.

Print/scan / kopi-løsning CANON og KINICA – tilbud

Frokostordning - tilbud

Udvidet møbelpakke ekskl. loungepakke, rundbord 

etc. – tilbud

Kunst – fra 75,- pr. måned

Blomster – fra 90,- pr. måned

Indretningsarkitekt – fra 595,- pr. time

Uddannelse og kurser – tilbud

Kaffeordning NESPRESSO

Flytteservice- tilbud
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En løsning som passer til dine behov
 info@vxh.dk       vxh.dk       +45 53 53 17 17


