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BUSINESS CENTER LOOLAAN VERNIEUWD 
 
Op maandag 8 december 2014 wordt het totaal vernieuwde Business 
Center Loolaan in Apeldoorn officieel heropend.  Dit moderne 
zakencentrum in de Loolaan biedt een nieuwe propositie aan dynamische 
en innovatieve bedrijven uit de regio. Daarmee wordt ingespeeld op de 
actuele vraag naar flexibele kantoorruimte en vergaderfaciliteiten door 
ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf en het groeiende aantal 
ZZP-ers.  
Om half zes in de namiddag zal de heer Olaf Prinsen, wethouder 
economische zaken van de gemeente Apeldoorn, de opening verrichten. 
De heer Prinsen ziet het Business Center Loolaan als een welkome  
versterking van het ondernemersklimaat in Apeldoorn. Met het onthullen 
van een naambord boven het entree wordt het gebouw officieel heropend. 
Daarna is er voor genodigden gelegenheid om in de sfeervolle receptie, de 
modern geoutilleerde vergaderruimten en op de workshopfloor zelf kennis 
te maken met de ambiance en de verschillende ondernemers die zich 
aldaar hebben gevestigd. 
 
 
 
Metamorfose 
 
Het gebouw aan de Loolaan heeft een totale metamorfose ondergaan. 
Zo sluit de afwerking van de buitengevel nu veel mooier aan bij de omgeving. 
De hoogkwalitatieve inrichting van entree en ontvangstruimten voldoet aan alle 
actuele eisen ten aanzien van representativiteit. En elke vergaderruimte heeft 
door toepassing van kamerbrede fotowanden een unieke sfeer gekregen. 
Ook alle aanwezige audio/video voorzieningen zijn van topkwaliteit. 
Daarmee is de klantbeleving voor elk individuele onderneming binnen 
Business Center Loolaan op een hoger niveau gebracht. Tevens bieden de 



informele netwerkcontacten van ondernemers in dit gebouw een goede 
mogelijkheid om elkaar zakelijk te vinden en te versterken.  
 
 
Flexibel 
 
Flexibiliteit en klantgerichtheid zijn de voornaamste kenmerken van Business 
Center Loolaan. Dat blijkt uit de variabele termijnen voor een huurcontract, de 
mogelijkheid om al een eigen kantoor vanaf 13m² te huren en de voordelige 
beschikbaarheid van de algemene receptie, specifieke secretariaatsservice en 
kwalitatieve catering. Met deze vernieuwde propositie van ‘maatwerkservice’ 
sluit het zakencentrum perfect aan bij de wensen van dynamische ondernemers.   
Business Center Loolaan brengt ondernemers bij elkaar, ondersteunt hen bij 
hun zakelijke activiteiten en klantencontact en voegt een representatieve en 
professionele uitstraling toe aan de bedrijven. 
 
Ondernemingen die gericht zijn op business to business, zakelijke 
dienstverleners, ZZP-ers in de zorgsector en gemeentelijke diensten hebben 
reeds hun intrek in het vernieuwde Business Center Loolaan genomen. 
Op dit moment is er nog kantoorruimte vrij voor verhuur. En voor 
incidentele vergaderingen, trainingen en bijeenkomsten zijn er altijd 
mogelijkheden aanwezig. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Mevrouw M. Wilschut 
Business Center Loolaan 
Loolaan 37 
7314 AB  Apeldoorn 
Telefoon 055 57 95 555 
www.businesscenterloolaan.nl   
 
 


