Kompas Café
De begane grond, het Kompas Café is de centrale
ontmoetingsplek. Je start hier met een kopje koffie en een
krantje voordat je boven aan het werk gaat. Heb je een
meeting in de Torenkamer? Dan klap je hier nog even je
laptop open, pleegt een laatste telefoontje en wacht op de
andere gasten.

RUIMTE
voor
ontmoeting

moodboard

Met vijf compartimenten en twaalf verdiepingen biedt de Kompastoren ruimte voor
ontmoeting. Je kunt er werken, vergaderen,
trainen of in bijzondere setting bijeenkomen
met wie en voor welke gelegenheid jij wenst.

The only way is UP
De

Kompastoren

is

een

unieke

industriële

locatie

gevestigd in Mijdrecht. De voormalige watertoren is een
rijksmonument en wordt verbouwd en geschikt gemaakt

karakter laten de radertjes in jouw eigen bovenkamer

Jouw bedrijf
gevestigd in de
Kompastoren

draaien. Op naar de top? Er is maar één weg.

Er zijn drie compartimenten (verticale

voor ontmoetingen in de breedste zin van het woord. Deze
locatie tilt jouw bedrijf of bijeenkomst letterlijk en figuurlijk
naar een hoger niveau. De unieke elementen en het wow-

werktuin, lekvloer en het waterreservoir)
verdeeld in totaal negen verdiepingen
beschikbaar voor de vaste verhuur.

authentieke details

Zoek je een echt bijzondere locatie voor
jouw onderneming? Een industriële
stoere werkplek met stijlvolle inrichting?
Een kantoor waar medewerkers zich
thuis voelen en met trots over praten.
Een plek met flexibele mogelijkheden
zoals

het

gebruikmaken

van

de

meetingruimtes wanneer het nodig
is. Een presentatie voor klanten, diner
met zakenrelaties of een informele
borrel met collega’s? De inpandige
Torenkamer en het Kompas Café
biedt meerwaarde voor jouw (interne)
meetings.

authentieke details

Businesmeeting
in de TOP
Een land vol met vergaderlocaties maar deze is er eentje van

In deze loft in Mijdrecht voel je je snel op je

en op een ander niveau. Direct onder het schuine dak, vind

gemak door huiselijke elementen en een

je de torenkamer. Deze ruimte is heerlijk licht door de twee
grote dakramen. Hierdoor heb je vanaf zithoogte vrij uitzicht

sfeervolle authentieke inrichting. Plof op de

naar buiten. Bij helder weer kun je zelfs tot 60 kilometer ver

bank, schommel heen en weer, tuur naar

kijken. Maak je gebruik van de torenkamer dan heb je tevens

buiten en schuif aan voor een zakelijke

de beschikking over de twee break-out rooms die met elkaar

meeting aan de torentafel op eenenveertig

in open verbinding staan. Handig als je even met een apart

meter hoogte.

groepje wilt brainstormen of juist de rust zoekt om wat uit te
werken of bij te kletsen.

moodboard Torenkamer

view from the TOP
[ verbouwing 09.21 ]
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Kompastoren in de steigers

Kompas café

verticale kantoortuin

verticale kantoortuin

3e verdieping

6e verdieping

71,0 m2 vvo | vloer op 10 m. hoogte

2e verdieping

21,7 m2 vvo | vloer op 7 m. hoogte

1e verdieping

66,9 m2 vvo | vloer op 5 m. hoogte

21,7 m2 vvo | vloer op 17 m. hoogte

5e verdieping

71,2 m2 vvo | vloer op 15 m. hoogte

4e verdieping

21,7 m2 vvo | vloer op 12 m. hoogte

12e verdieping

torenkamer

waterreservoir

9e verdieping

27,6 m2 vvo | vloer op 26 m. hoogte

11e verdieping

torenkamer

waterreservoir

8e verdieping

50,6 m2 vvo | vloer op 34 m. hoogte

57,1 m2 vvo | vloer op 23 m. hoogte

7e verdieping

40,5 m2 vvo | vloer op 31 m. hoogte

10e verdieping

lekvloer

torenkamer

64,8 m2 vvo | vloer op 20 m. hoogte

54,5 m2 vvo | vloer op 29 m. hoogte

Yourick Fokker [ initiatiefnemer ]

Zoek jij een UNIEKE locatie?
Bijvoorbeeld voor: een productpresentatie, fotoshoot, filmopname, expositie, private dining, kerstdiner, nieuwjaarsborrel,
afscheidsfeestje, condoleance, huwelijk? Of misschien heb je
een ander idee? Wij denken graag met jou mee. Samen met
een stylist zorgen we indien nodig voor een passende aankleding naar jouw wens. Neem je eigen kok mee of informeer
naar onze eigen cateringpartners.

Industrieweg 6
Mijdrecht
Contact voor koffie, kijkje en een contract?
Initiatiefnemer

van

het

locatieconcept

Kompastoren

is

Yourick Fokker. Zijn droom om de watertoren van Mijdrecht
te verbouwen tot locatie voor ontmoetingen op elk niveau is
uitgekomen.
Heb je interesse om ruimte te huren of wil je alvast een
reservering doen voor jouw meetings in 2022? Maak dan een
afspraak voor bezichtiging.
Raak ontwikkeling | Yourick Fokker
yourick@raakontwikkeling.nl | www.kompastoren.nl
T 020 - 24 00 888

