Medlemskab i Ecopark
En fleksibel mulighed til fleksible virksomheder.
Et medlemskab i Ecopark giver mulighed for en fleksibel arbejdsplads og
adgang til fælles ordninger og faciliteter.
Medlemskab er målrettet:



Iværksætter-/Enkeltmandsvirksomheder med behov for fleksibel
arbejdsplads i varierende omfang



Virksomheder med hovedkontor på anden adresse med behov for en
fleksibel arbejdsplads i Aarhus



Virksomheder i Ecopark med lager- og/eller produktionslejemål
(medlemskab er obligatorisk, hvis der ikke indgår kontor i lejemålet)



Virksomheder i Ecopark med kontorlejemål m.m. og behov for fleksibel
arbejdsplads i varierende omfang (f.eks. fleksibel arbejdsplads til
praktikanter, kolleger fra andre afdelinger, fleks ansatte, eller
lignende)

Inkluderet i medlemskab:















Firmaadresse i Ecopark, Bautavej 1A, 8210 Aarhus V
Logo og præsentation på Ecopark’s hjemmeside og info-skærm ved
receptionsområdet
Adgang til Ecopark via fælles adgangsstyring med personlige
brikker/kort og/eller nøgler
Reception til modtagelse af gæster
Dueslag til post
Pakkemodtagelse
Adgang til fælles faciliteter (ekskl. møde- og konferencelokaler)
Adgang til tekøkken
Adgang til fælleskantine
Parkering udenfor porten (personlig p-tilladelse)
Gratis gæsteparkering
Trådløst internet og gæstenet
Adgang til fælles intranet
Adgang til bookning af fleksibel arbejdsplads i fællesområder
tre dage om ugen (bookes via intranet)

Mulige tilvalg iht. intern listepris:







Tilkøb af ekstra dage ved fleksibel arbejdsplads
Bookning af møde og konferencelokaler (+forplejning via kantinen)
Logoskilt på oversigttavle
Kantineordninger eller kantinekøb
Adgang til Print/kopimaskine
Adgang til Motionsrum
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Priser:
Opstartsgebyr for medlemskab
Medlemskab pr. måned
Brug af mødelokale <4 timer
Brug af mødelokale >4 timer

kr. 600,00
kr. 1.200,00
kr. 300,00
kr. 500,00

Priser er ekskl. moms
Medlemskab faktureres månedsvis forud.
Øvrige forbrug, f.eks. mødelokaler faktureres månedsvis bagud.
Medlemsprisen indeksreguleres årligt pr. den 1. januar uden særskilt varsel i
følge den procentvise ændring i nettoprisindekset.
Basis vilkår:


Medlemskab tegnes af en virksomhed (cvr.nr.) og omfatter én
navngiven bruger



Ekstra brugere i samme virksomhed kan oprettes mod et månedligt
tillæg



Arbejdsplads bookes via Intranettet



Antal bookninger af arbejdsplads opgøres pr. uge. Ikke anvendte
bookninger kan ikke overføres



Afbestilling af booket arbejdsplads skal ske senest dagen før kl. 15.00
– ellers indgår bookningen i den ugentlige optælling



Mødelokaler skal bookes via Intranettet
Afbestilling senere end dagen før kl. 15.00 udløser fakturering



Opsigelse af medlemskab skal ske skriftligt med 1 måneders varsel til
den 1. i en måned



Ved misligholdelse af aftalen, herunder manglende betaling fra lejers
side udover 1 måned, kan udlejer opsige aftalen med øjeblikkelig
fraflytning til følge

Spørgsmål er altid meget velkommen via info@ecopark.dk eller til
undertegnede på eba@ecopark.dk
Med venlig hilsen
Elisabeth H. Baggesen
Chef for Ecopark
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