CREATIVITY WITH A CAPITAL C
Op de plek waar ooit diamanten werden verhandeld, vind je nu de nieuwe creatieve
hub van Amsterdam: Capital C. Hier, aan de oevers van de Amstel, ondersteunen we
creatieve professionals in alle fasen van hun carrière en vieren we creativiteit van alle
soorten.
Creativiteit is geen mysterieuze, onaanraakbare gave. Het is een ongedefinieerde
som van intelligentie, professionaliteit, toewijding, humor, zelfvertrouwen en soms
gewoon dom geluk.
We begrijpen dat je soms eerst 567 afgrijselijke ideeën moet
bedenken, voor je tot iets (potentieel) briljants komt. En
daarom biedt Capital C de ruimte voor al die 567 afgrijselijke
ideeën én voor dat ene idee dat wél werkt.
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INTERESSE?
Neem gerust contact met ons op.
info@capitalc.amsterdam
+31(0)20-24 77 02 0
www.capitalc.amsterdam

WORD OOK MEMBER VAN CAPITAL C
Als member ben je gelijk lid van ons community
programma. Waarmee je toegang krijgt tot
interessante events.
Zoek je een leuke lunchplek? Dan hoef je niet ver
te zoeken. In de Break Room geniet je van een
welverdiende lunch break terwijl je over de grachten
tuurt. Heb je ’s avonds geen zin of tijd om te koken?
Kom dan, alleen of met je dinner date, naar ons
restaurant Capital Kitchen op de eerste verdieping.

Een bureau huur je al vanaf €175,- per maand. Kom
zo vaak langs als je wilt om je creativiteit los te
laten. Werken bij Capital C voelt als thuiswerken.
Alleen bij ons staat het koffieapparaat altijd aan, is
de thee vers, maakt Hind Cooking een overheerlijke
Syrische lunch klaar en maken wij na een lange
werkdag je werkplek schoon. Ben je benieuwd hoe
jouw nieuwe werkplek eruit ziet? Kom gewoon even
langs. Onze deuren staan voor je open.

LUNCH, KUNST, DINER, KOFFIE, EVENTS,
JE HOEFT NOOIT MEER WEG.
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CO-WORKING SPACES
Creativiteit heeft ruimte nodig om dingen uit te proberen, te falen en opnieuw
te proberen. Capital C heeft deze ruimtes. Op de begane grond van het oude
diamantgebouw vind je co-workspaces waar flexers samenkomen. Een plek waar
het print-papier nooit op is en de koffie altijd klaar. Ben je meer op zoek naar
vastigheid? Kies dan voor een kantoor. Wij hebben genoeg plek voor jou, je collega’s
en medewerkers.

OMDAT JE SOMS EERST
567 AFGRIJSELIJKE
IDEEËN MOET
BEDENKEN…
Gratis collega’s

Schoonmaak

Kantoormeubilair

Koffie, thee & vers fruit

Supersnelle wifi

Gratis kunst & inspiratie

Printers & scanners

Open van 07.00 tot 00.00

Receptie

Community events

...VOORDAT JE MET
IETS BRILJANTS KOMT.
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INTERESTED?
Please contact us at:
Capital C
Weesperplein 4B
1018 XA Amsterdam
members@capitalc.amsterdam
+31(0)20-24 77 02 0
www.capitalc.amsterdam

PRIJZEN
Co-work Capital C

Prijs per maand

1 dag per week

€ 175

3 dagen per week

€ 275

5 dagen per week

€ 375
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Onze prijzen zijn exclusief BTW en hebben betrekking op het jaar 2021.
Onze prijzen en producten zijn onderhevig aan verandering.

INTERESSE?
Neem gerust contact met ons op.
Capital C
Weesperplein 4B
1018 XA Amsterdam
info@capitalc.amsterdam
+31(0)20-24 77 02 0
www.capitalc.amsterdam
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PARKEREN

ROUTE

Capital C beschikt over een eigen parkeergarage
met in totaal 13 parkeerplekken. Vanaf de
Nieuwe Achtergracht is onze garage makkelijk te
bereiken en maak je gebruik van een autolift om
je auto veilig en ruim te parkeren. Voor actuele
beschikbaarheid informeer bij het team van Capital
C.

Capital C ligt in de Weesperbuurt en is per
auto makkelijk te bereiken via de Wibautstraat
(Knowledge Mile), via Weteringschans of de
Stadshouderskade.

€ 25,- per dag (maximaal per 12 uur)

Rondom Amsterdam wordt er regelmatig aan de
weg gewerkt. Plan voor je vertrek je route en kijk
voor verdere actuele informatie op amsterdam.nl/
parkeren-verkeer.

OPENBAAR VERVOER
Tramlijnen 7, 19 stoppen op het Weesperplein,
op loopafstand van Capital C. Het dichtstbijzijnde
metrostation is Weesperplein. Hiervandaan is het 5
minuten lopen naar het hoofdentree.
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