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Faciliteiten
Huurders van het complex kunnen gebruik maken 
van gezamenlijke faciliteiten als een receptiebalie, 
cateringservice, vergaderruimten, koffiecorner, lees
hoek, kopieermachine en ruime gratis parkeermo
gelijkheid.

Diensten als schoonmaken, kantoorafval en labora
toriumafvalverwerking en postafhandeling kunnen 
in combinatie plaatsvinden. Bij voldoende bezetting 
is er bovendien een kantine aanwezig. Het complex 
heeft een huismeester en professionele bewaking. 
Extra opslagruimten zijn eventueel bij te huren. 

Het BioScience Center in Lelystad is een verzamelgebouw voor allerlei kleine en grote organisaties en 

ondernemers. Een deel van deze bedrijven is actief op het gebied van bioscience en duurzame ener-

gie. In dit verzamelcomplex van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (Wageningen UR) zijn 

diverse kantoren te huur. Zowel voor zzp-ers als voor bedrijven met veel personeel zijn er diverse 

mogelijkheden om snel aan de slag te kunnen. Het zeer gevarieerde aanbod van ruimtes en faciliteiten 

maakt het mogelijk om aan diverse huurwensen te voldoen.

Kantoorruimte voor ondernemers 
Laboratoria, bedrijfsruimte en testlocaties

Ondernemers op het gebied van 
bioscience en duurzame energie 
kunnen eventueel reeds aanwe
zige grote laboratoria of shared 
labs huren. De in de nabije om
geving aanwezige testlocaties, 
praktijkcentra en toepassings
centra op het gebied van nieuwe 
energie, bioscience en landbouw 
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maken het voor deze onder
nemers een unieke plek om te 
kunnen werken.

Praktische locatie
Centraal gelegen in Nederland 
en per auto goed bereikbaar via 
de A6 biedt het BioScience 
Center u een representatieve 

locatie voor uw bedrijf. Er is 
ruim voldoende parkeerruimte 
op eigen terrein. Het Bio
Science Center heeft via een 
busstation voor de deur goede 
verbinding met de rest van  
Nederland. Lelystad ligt relatief 
dicht bij Alocatie’s in Amster
dam en Lelystad Airport. Het 

BioScience Center heeft een 
landelijke ligging met diverse 
organisatieunits van Wageningen 
UR in de buurt. Gemeente  
Lelystad en Provincie Flevoland 
kennen een actief beleid op het 
gebied van de vestiging van 
nieuwe bedrijven.

De kantoren
De grootte van de kantoren in het 
BioScience Center varieren van 
11 m2 tot hele kantoorvleugels. 
Alle ruimtes zijn gestoffeerd en 
voorzien van internetaansluiting. 

Huur kantoor 11 m2 vanaf 250, 
euro per maand, inclusief ge
bruik faciliteiten, exclusief BTW.
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Runderweg 6, 
8219 PK Lelystad

T 0320 - 29 15 32
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