
Hoe werkt Smart Office 
Welkom bij Smart Office!  
Ontzettend gaaf dat je ervoor gekozen hebt om bij  Smart Office te gaan huren. Wij hebben er 
heel veel zin in om, samen met jou, Smart Office elke dag een beetje beter te maken. Er 
zullen vast nog veel zaken zijn die je wilt weten over Smart Office. 

Je gaat kennismaken met de buren binnen Smart Office. Iets wat we heel belangrijk vinden aangezien ze meer 
zijn dan alleen buren. Je deelt namelijk verschillende faciliteiten. Daarbij horen ook wat afspraken om van 
Smart Office een werkplek te maken waar je gezond, gelukkig en productief kunt zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Smart Office is onderdeel van Merin 
Heb je vragen? Neem dan contact op met ons Serviceteam via  

0800-8644683 of service@merin.nl. Zij helpen je graag! 

Een aantal spelregels voor werkplezier in Smart Office 

• Toegang:  

Het gebouw is 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk voor huurders en haar bezoekers, 

weliswaar onder toezicht van de huurder. 

• Parkeren:  

Graag rekening houden dat er niet meer parkeerplaatsen gebruikt worden dan dat er 

overeengekomen is in de huurovereenkomst. 

• Alarm en Veiligheid: 

Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de eigen ruimte en kunnen desgewenst 

een eigen alarmsysteem installeren. 

Bij een brandalarm verlaat je het gebouw zo spoedig mogelijk via de aangegeven vluchtroutes. 

Het is strikt verboden te roken in het gebouw.  

• Schoonmaak: 

Huurders dragen zelf zorg voor de tijdelijke opslag en afvoer van het door hen geproduceerde afval. 

Er zijn afvalcontainers bij het gebouw aanwezig. 

Het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten wordt door Smart Office verzorgd. Dit geldt 

ook voor de schoonmaak en het aanvullen van de koffiemachine en het aanvullen van de vaatwas 

tabletten. 

Iedereen zorgt zelf voor het in- en uitruimen van de vaatwasser, het schoonhouden en gebruik van 

de koelkast en een nette pantry. Maak hier afspraken over met de medehuurders van Smart Office. 

• Signing en Post: 

Als huurder krijgt u een vermelding op een aanwezig tv-scherm / bord bij de toegang tot Smart 

Office. Buiten het pand zal er ten alle tijden Smart Office gecommuniceerd worden, dit zal ook het 

geval zijn als er bijv. op de begane grond naar de 4e verdieping verwezen wordt voor Smart Office. 

Voor het aanbrengen van affiches, logo’s ed. buiten het gehuurde,  vraag je vooraf schriftelijke 

toestemming aan Smart Office. 

• Het gebruik van de kantoorruimte: 

Zorg er voor dat je Smart Office netjes, schoon en onbeschadigd blijft. 

Boren in wanden is niet toegestaan. Eventuele beschadigingen worden bij einde overeenkomst door 

ons hersteld en ingehouden via de waarborgsom. 
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