
Versie2012-d 

 

Tarieven Kantooradres in Rotterdam (KiR) 

 

Diensten Basispakket Plus-pakket Pro-pakket Postadres 
     

Kosten per maand €65,00 €90,00 €140,00 €50,00 

Inschrijfadres KvK 

       
Postbusnummer 

        
Eigen e-mailadres met webmail 
en doorstuurmogelijkheid         
Op werkdagen digitaal 
doorsturen post naar e-mailadres         
Lokaal faxnummer, faxen worden 
verwerkt als post        
Lokaal telefoonnummer  (direct 
doorgeschakeld naar NL nummer 
van uw keuze) 

      
Lokaal telefoonnummer met 
telefoonbeantwoording  (inclusief 
50 berichten) 

     
Huur spreek- of vergaderruimte 
(tot 12 personen) 

2x2 uur per jaar 
(inbegrepen) 

4x2 uur per jaar 
(inbegrepen) 

5x2 uur per jaar 
(inbegrepen)  

 

Voorwaarden:  

 Gesprekskosten naar een mobiele telefoon worden apart gefactureerd.  

 Inschrijving voor 12 maanden, na eerste jaar per maand opzegbaar.   

 Telefoonnummer met telefoonbeantwoording wordt buiten kantoortijden, indien 
gewenst, doorgeschakeld naar nummer van uw keuze (prijs is exclusief 
gesprekskosten). 
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Aanvullende diensten Kantooradres in Rotterdam (KiR): 

Diensten Prijs 
  

Dagelijks scannen en doorsturen post Inbegrepen 

Aangetekende stukken in ontvangst 
nemen, scannen & doorsturen 

Inbegrepen 

Direct doorsturen originele poststuk 
Portokosten + € 2,50 administratiekosten per 
poststuk 

Ophalen origineel poststuk op kantoor € 2,50 per poststuk 

Doorsturen origineel poststuk uit archief 
Portokosten + € 5,00 administratiekosten per 
poststuk 

Pakketten doorsturen 
Portokosten + € 2,50 administratiekosten per 
poststuk 

Extra Kantooradres in Rotterdam € 35,00 per maand (basistarief) 

Afhandelen deurwaarder  € 20,00 per bezoek 

Extra berichten telefoonservice € 1,50 per bericht 

 
 
Tarieven vergader- en spreekruimtes: 

Ruimtes Coopvaert Erasmus Montevid
eo 

  Hoge - 
Heren 

Witte 
Huis 

SS -
Rotterdam 

       

Aantal personen 2-4 2-4 2-6 2-6 2-12 2-30 
(max) 

Volledig 
ingerichte 
spreek- 
vergaderruimte 

            

Onbeperkt koffie, 
thee, water en 
frisdrank  

            
High-speed 
internet            
Audiovisuele 
middelen             
Flipover met 5 
vellen en stiften             
Tarief zaal per 
uur 

€ 35,00 p/u € 35,00 p/u € 40,00 p/u € 40,00 p/u € 50,00 p/u € 100,00 p/u 

 

Voorwaarden:  
De cliënt van Kantoor In Rotterdam dient zelf bij de bijeenkomst aanwezig te zijn. 
Bij de reservering wordt aangegeven welke audiovisuele middelen gewenst zijn. 
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 Telefoonkosten Plus-Pakket Prijs 

  

Aansluitkosten Plus-Pakket €  75,-  (eenmalig) 

Gesprekskosten Plus-Pakket voor doorschakeling naar  
Mobile telefoon. 
(maandelijks gefactureerd) 

€ 0,15 per minuut 

(€ 0,07 startkosten per gesprek) 

 
 
 

Telefoonkosten Pro-Pakket Prijs 

  

Aansluitkosten telefoon Pro-Pakket € 300,-  (eenmalig) 

Eerste 50 berichten telefoonservice  Inbegrepen 

Extra berichten telefoonservice  € 1,50 per bericht 

 


