
Jouw eco-werkplek.
Met diensten op maat.

Build it. Brensj it. brensj.be
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Met MyBrensj til je thuiswerken naar een hoger niveau. 
In deze unieke mobiele unit ben je verzekerd van een 
professionele kantoorruimte waar je ongestoord kan 
werken. En dat in de omgeving van je eigen huis.

Ga meteen aan de slag met MyBrensj. Je kan je eigen 
mobiele unit kopen, renten of leasen zonder je zorgen
te maken over het jaarlijks onderhoud.

MyBrensj Diensten à la carte
Check alle opties om je Brensj 

helemaal te laten sporen met de 
noden van jouw bedrijf!

Basic

Aankoop, renting of leasing

Essential care pack

Premium

Facility management

OurBrensj

OurBrensj brengt je kantoor naar waar jij het wil: in je tuin, 
aan een fietsostrade of een andere mobielvriendelijke 
plek. Werk samen met meerdere werknemers in deze 
unieke mobiele unit. Richt hem in als een professionele 
kantoorruimte die de look & feel van je bedrijf uitademt.

Ga meteen aan de slag met OurBrensj. Je kan je eigen 
mobiele unit kopen, renten of leasen zonder je zorgen
te maken over het jaarlijks onderhoud.

Basic

Aankoop, renting of leasing

Essential care pack

Standard (incl. basic)

Toegang beheren

Werkplek boeken via app of website

Vergaderzaal reserveren via app of web

Premium (incl. standard)

Facility management Vendor management

Service management (excl. consumables) Team care pack

Consumables (offerte op maat) Kantoorinrichting (offerte op maat)

Print services

Diensten à la carte
Check alle opties om je Brensj 

helemaal te laten sporen met de 
noden van jouw bedrijf!
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Met SharedBrensj stel je jouw kantoor ook open voor 
professionals buiten je organisatie. Werk samen met anderen 
in deze unieke mobiele unit. Combineer aparte werkplekken 
met een vergaderzaal, koffiehoek of een luncheiland en 
laat het de look & feel van jouw bedrijf uitademen.

Ga meteen aan de slag met SharedBrensj. Je kan je eigen 
mobiele unit kopen, renten of leasen zonder je zorgen
te maken over het jaarlijks onderhoud.

Basic

Aankoop, renting of leasing Essential care pack

Standard (incl. basic)

Toegang beheren Abonnementen beheren

Werkplek boeken via app of website Salesondersteuning

Vergaderzaal reserveren via app of web Light community management

Team care pack Virtuele receptie

Premium (incl. standard)

Facility management Corporate care pack

Service management (excl. consumables) Kantoorinrichting (offerte op maat)

Consumables (offerte op maat) Facturatie externe gebruikers

Print services Marketing & Communicatie ondersteuning

Vendor management Lid Bar d’Office netwerk

Diensten à la carte
Check alle opties om je Brensj 

helemaal te laten sporen met de 
noden van jouw bedrijf!

SharedBrensj Diensten à la carte
Check alle opties om je Brensj 

helemaal te laten sporen met de 
noden van jouw bedrijf!

CoworkingBrensj

Basic

Aankoop, renting of leasing Essential care pack

Standard (incl. basic)

Toegang beheren Sales

Werkplek boeken via app of website Community management

Vergaderzaal reserveren via app of web Virtuele receptie

Vendor management Facturatie naar externe gebruikers

Partnerschip care pack Marketing & Communicatie uitvoering

Abonnementen beheren Lid Bar d’Office netwerk

Premium (incl. standard)

Facility management Kantoorinrichting (offerte op maat)

Service management (excl. consumables) Community manager (offerte op maat)

Consumables (offerte op maat) Maatschappelijke zetel coworkers

Print services Beheer leveranciers (gas & elektriciteit)

De CoworkingBrensj laat je kennismaken met de wereld van 
gedeelde werkplekken. Hier ben je beheerder en lid van je 
eigen coworkinglocatie. Het dienstenpakket ondersteunt dat 
ook volledig.

Ga meteen aan de slag met CoworkingBrensj. Je kan je eigen 
mobiele unit kopen, renten of leasen zonder je zorgen
te maken over het jaarlijks onderhoud.



WORK MEET INSPIRE

Link itlet things talk
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Aankoop, renting of leasing

Essential carepack

Toegang beheren

Werkplek boeken via app of website

Vergaderzaal boeken via app of website

Facility management

Service management (excl. consumables)

Consumables (offerte op maat)

Print services

Vendor management

Care pack

Kantoorinrichting (offerte op maat)

Abonnementen beheren

Sales

Community management

Virtuele receptie

Facturatie externe gebruikers

Marketing & Communicatie

Lid Bar d’Offi ce netwerk

Community manager (offerte op maat)

Maatschappelijke zetel coworkers

Beheer leveranciers (gas & elektriciteit)

Basic Standard Premium

Contact
Brensj helpt je graag in de zoektocht
naar jouw ideale mobiele eco-unit.

Oud-Strijderslaan 207
2200 Herentals 

info@brensj.be
+32 (0)14 47 03 03

www.brensj.be

Ecosysteem
Dé grote kracht van Brensj: dat is zonder twijfel het veelzijdige team dat zijn 
schouders onder dit project zet. In een Brensj kun je rekenen op de expertise
en ondersteuning van partners gespecialiseerd in het nieuwe werken.

Neem contact met
ons op voor jouw Brensj.



Oud-Strijderslaan 207, 2200 Herentals • info@brensj.be brensj.be


