Hoofdkantoor TBM Groep
De TBM Groep houdt kantoor in Bodegraven, centraal gelegen binnen de
randstad. Onze bereikbaarheid is optimaal. Centraal gelegen tussen Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht, bereikbaar binnen doorgaans 30 autominuten.
Ook openbaar vervoer is geen probleem. NS-station Bodegraven ligt op iets
meer dan 5 loopminuten afstand van ons kantoor.

Veel van onze activiteiten verrichten wij weliswaar op locatie bij onze klanten, maar het
ook zelf hebben van een goede uitvalsbasis ervaren wij als zeer zinvol.
Het kantoor van de TBM Groep is gevestigd naast een gerenoveerde rustieke boerderij
in een sfeervolle omgeving en op een unieke plaats nabij het centrum van Bodegraven
en vlak bij de Oude Rijn. Op slechts 5 minuten loopafstand van ons kantoor treft u het
gezellige centrum van Bodegraven met naast alle noodzakelijke winkels ook veel
culinaire uitdagingen.
Het kantoor - aan de linkerzijde - is zeer recent geheel nieuw bijgebouwd in de stijl van
de boerderij. De kenmerken rust en ruimte, een stimulerende werkomgeving zijn hier
absoluut van toepassing. De entree van ons kantoor is gesitueerd in de glazen corridor
die tussen de boerderij en het kantoor is gerealiseerd. Deze vormt de overgang tussen
oud (meer dan 100 jaar) en nieuw. U bereikt de entree van ons kantoor door vanuit uw
auto direct het pad, dat een nadrukkelijke zichtlijn met de corridor vormt, te volgen.
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Binnen is ons kantoor van alle gemakken voorzien die een modern kantoor vereist en
beschikken we over een tweetal verdiepingen met in totaal circa 450 m2 hypermoderne
werk- en vergaderruimte. We hebben daarin een groot aantal goed toegeruste en
ruime werk(flex)plekken gerealiseerd met eigen overlegmogelijkheden. In de centrale
vergaderruimte kunnen ook conference calls en presentaties gehouden worden.
Parkeren vormt geen enkel probleem en kan bij ons gewoon gratis en op eigen terrein.
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