Nieuwsbrief
Middels deze nieuwsbrief, website en app, willen wij u op de hoogte houden van de huidige
en toekomstige ontwikkelingen binnen het Hilversum Business Center.
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HBC nieuwe huurders
Afgelopen jaar hebben wij de volgende nieuwe huurders mogen verwelkomen, t.w.:
• Bakker Advies
• Custers Muziek Producties
• De Heus Psychotherapie & Coaching
• Hofstra
https://hofstra-advocatuur.nl/
• Jong en Krachtig – Kinder- en jongerenco http://www.jongenkrachtig.nl/
• Studio de Bijkeuken
• V13 Internet Communicatie
• Vos-Boven Coaching for Growth
https://www.vosbovengestalttherapie.nl/
HBC website
De
website
van
het
Hilversum
Business
Center
is
te
vinden
onder:
www.hilversumbusinesscenter.nl. Deze wordt continue up to date gehouden. Bij eventuele
aan- of opmerkingen, zien wij uw reactie met belangstelling tegemoet.
HBC app
Hierbij willen wij u graag op de hoogte brengen van de HBC app / Hilversum Business Center
app. Aan de app of gebruik hiervan, zijn verder geen kosten verbonden. De app is sinds
begin van dit jaar beschikbaar op Android en Apple.
Hierin is veel nuttige informatie na te vinden waaronder de drie belangrijkste, t.w.:
• SERVICE DESK - Indien er technische mankementen zijn, welke betrekking hebben op
het gehuurde, dan kan via deze app, melding hiervan gemaakt worden.
Problematiek wordt zo snel mogelijk opgepakt en afgehandeld. Via het onderdeel
STATUS, opgenomen in het menu, is te volgen wanneer de melding verholpen is.

•
•

VERGADERZAAL - Bij dit onderdeel in de app, is het mogelijk de vergaderzaal, welke
zich binnen het HBC pand op de begane grond bevindt, te reserveren. Aan het
gebruik van de vergaderzaal zijn ook verder geen kosten verbonden.
NOTIFICATIONS - Bij dit onderdeel wordt melding gemaakt van zaken, waarvan
iedereen binnen het HBC, direct van op de hoogte gesteld dient te worden.
Bijvoorbeeld, indien door een graafmachine van Ziggo per abuis, de glaskabel van
het internet, gebroken is. Dan is het belangrijk dat iedereen direct hiervan op de
hoogte wordt gebracht en dat tevens daarna wordt aangegeven, wanneer het
internet weer hersteld is.

Daarnaast bevat de app nog veel meer informatie zoals: Beveiliging, Check in, Cliënt Portal,
Diensten, HBC borrel, Huishoudelijk Reglement, Huismeester, Meldingen, Nieuwsbrief,
Noodgevallen, Parkeren, Receptie, Sociale Media, Schoonmaak en Vergaderruimte.
De app is zowel in de Google Play Store (Android) onder HBC, als ook in de App Store
(Apple) onder Hilversum Business Center, te vinden.
HBC QR code
• Sinds deze maand beschikt het Hilversum Business Center over een QR code. Hiervan
een QR tegel vervaardigd, welke geplaatst is bij de hoofdingang. Voorts zal deze op
diverse markante plekken rondom het pand, te vinden zijn.
HBC vergaderruimte – DUDOK ZAAL
• Het Hilversum Business Center beschikt vanaf heden over een vergaderruimte,
waarvan uitsluitend huurders kosteloos gebruik kunnen maken.
• Deze is via de HBC website of de -app te reserveren.
HBC borrel
• Enkele keren per jaar is er een Hilversum Business Center borrel. Meestal is dit rond de
jaarwisseling en zomervakantie.
• Wellicht is het interessant, om in de toekomst een HBC borrel te houden combinatie
met een spreker of een presentatie van een van de bedrijven binnen het Hilversum
Business Center met een “elevator pitch”. Wij gaan onderzoeken in hoeverre hier
belangstelling voor is en komen hier nader op terug.
Beveiliging / Alarm
• De beveiliging / alarm installatie is er ten behoeve van alle bedrijven binnen het
Hilversum Business Center. Deze installatie is gecertificeerd, wordt regelmatig steeds
verder geoptimaliseerd en is aangesloten op een alarmcentrale.
Combi automaat
• Momenteel wordt overwogen, bij voldoende animo, om een combi automaat binnen
het Hilversum Business Center te plaatsen. Deze zal voorzien zijn van “drinks and food”.
Deze zal dan op de eerste verdieping naast het keukentje geplaatst worden.
Energie besparende maatregelen / verbeteringen

•
•
•

De huidige PL verlichting is in de meeste ruimten vervangen door energie besparende
LED verlichting.
Voorts is er gestart met het vervangen van het glas van het Hilversum Business Center,
door door Hr+glas.
Aan de west zijde van het pand zijn nieuwe screens geplaatst.

Receptie
• Lisette Timm (office manager bij Sportrevalidatie Hilversum) blijft bij de entree
aanspreekpunt voor alle bezoekers. Als gastvrouw ontvangen zij het bezoek, verwijst
deze door, verzorgt de post en telefoon voor Sportrevalidatie Hilversum en het
Hilversum Business Center.
• Tevens is Natascha de Ruig ook aanspreekpunt achter de receptie en is 16 uur per
week aanwezig.
• Het komt regelmatig voor, dat wij post ontvangen op het adres van het HBC, met een
voor ons onbekende tenaamstelling. Indien u meerdere bedrijfsnamen gebruikt,
zouden wij u willen verzoeken, dit te melden bij de receptie, zodat de onbekende
post niet retour afzender hoeft.
• De receptie bemand is van 8:00-18:00 (maandag t/m woensdag) op donderdag en
vrijdag van 8:00-17:00 uur.
Ronald Stam
• Het inmiddels vertrouwde gezicht van onze huismeester (Ronald Stam), is iedere dag
in of rondom het pand aanwezig en aanspreekpunt voor iedereen binnen het
Hilversum Business Center.
Social media
• Inmiddels is het Hilversum Business Center ook vertegenwoordigd op Facebook,
Twitter en Linkedin. De inhoud van deze media zullen in de nabije toekomst verder
uitgebreid worden.
Tot slot
• Heeft u over deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen of over een ander onderwerp,
dan horen wij dat graag. U kunt dan een bericht sturen aan
info@hilversumbusinesscenter.nl of één van ons (Hans Boonstra en Roel Mühlstaff)
aanspreken, indien wij in het pand aanwezig zijn.

