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Giotto -
Thuiskantoor 
Verhuur



Wat We Doen.

Giotto biedt bedrijven een flexibele totaaloplossing aan om het 

welzijn van hun telewerknemers te ondersteunen. Met Giotto 

kunnen uw werknemers in enkele klikken een thuiskantoor 

samenstellen. Giotto levert en installeert het gratis in 14 dagen. 

VERHUUR  THU ISKANTOOR
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https://begiotto.com/collections/all-products
https://begiotto.com/collections/all-products


Verbeter de productiviteit van uw team. Een goed 

uitgeruste werkplek thuis helpt het potentieel van uw 

werknemers te ontketenen. 

Vermijd grote kosten. Het maandelijks abbonement volgt 

uw bedrijfsbehoeften. Zo wordt de cashflow van uw bedrijf 

behouden.

Voorkom gezondheidsproblemen, veroorzaakt door 

een slechte houding tijdens het werken.

Help de planeet. Giotto’s circulaire business model 

vecht tegen de berg meubelafval en de overproductie van 

kantoormeubilair.

Boost het MVO-beleid van uw bedrijf, en verbeter je 

employer-branding.

VOORDELEN
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Onze Sets.

Kleine en krachtig, onze Ristretto set zal uw productiviteit 

onmiddellijk verhogen. Met deze knusse combinatie verandert 

elk hoekje in een toegewijde en mooie thuiskantoor. Het bevat 

de gecertificeerde ergonomische stoel Se:motion en de Secretair 

bureau van Sedus. Begint vanaf 35 EUR/maand.

DE  R I S TRETTO SET

4

Al onze meubelen zijn ook individueel te huur. Elke 

medewerker is altijd vrij om zijn voorkeurssamenstelling te kiezen 

op basis van zijn persoonlijke smaak en het abonnement van het 

bedrijf. Klik hier voor meer meubelen te bekijken.

https://begiotto.com/collections/home-office-packages/products/ristretto-package
https://begiotto.com/collections/all


Romig en dromerig wit, onze Cappuccino set verandert elke 

ruimte in een creatieve werkopstelling. Het bevat de Monochrome 

bureau van Tiptoe, de Rookie-stoel van Vitra en de Leaf Lamp 

van Muuto. Begint vanaf 53 EUR/maand.

De meest iconische en ergonomische combo, de Americano set 

zal uw kinesist trots maken. Het bevat de Aeron-stoel van Herman 

Miller, het sta-bureau Ugo van Makiba en de Tolomeo-lamp van 

Artemide. Begint vanaf 142 EUR/maand.

DE  CAPPUCC INO SET

DE  AMER ICANO SET
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https://begiotto.com/collections/home-office-packages/products/the-cappuccino-package
https://begiotto.com/collections/home-office-packages/products/americano-package


U K I EST  HET
ABONNEMENTSP LAN.

UW TEAM K I EST
HUN FAVOR IE TE  MEUBELS

G IOTTO LEVERT  EN 
INSTAL LEERT  A L LES 
GRAT I S  IN  14  DAGEN.

B I J  AF LOOP  ABONNEMENT:
K I ES  VOOR VER LENGEN,
BEË IND IGEN OF  KOPEN.

U kiest het abonnementsplan van het bedrijf en nodigt 

uw team uit om hun perfecte thuiskantoor samen te 

stellen. Vraag een offerte aan.

Uw team kiest de meubels die bij hun smaak en 

behoeften passen.  Allemaal volgens het gekozen 

abonnementsplan van uw bedrijf.

Giotto levert gratis de meubels binnen 14 dagen 

bij uw team thuis en installeert het op hun favoriete 

plek. Het is tijd om comfortabel te beginnen 

werken!

U kunt het abonnement op elk moment aanpassen.

Wanneer het abonnement van het bedrijf 

afloopt, kan uw werknemer ervoor kiezen om het 

thuiskantoor zelf te verlengen of aan te kopen voor 

eigen rekening. Flexibiliteit op en top.

Hoe Het Werkt.
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mailto:ciao%40begiotto.com?subject=Aanvraging%20offerte


Voor Uw Bedrijf.

Flexibele abonnementen. 

Met ons eenvoudig platform bieden we u toegang aan tot uw bedrijfsaccount 

en laten u alle nodige aanpassingen doen wanneer nodig. 

Persoonlijke voorkeuren op basis van het abonnementsplan van het 

bedrijf. U kiest het abonnementsplan, uw team selecteert de meubels op 

basis van hun persoonlijke smaak en behoeften.

Een fiscaal voordelige oplossing.

Vergoed de telewerkuitrusting van uw team tot 129,48 EUR/maand per 

werknemer dankzij de belastingvrije telewerktoelage toegekend door de 

overheid.

All-in-one service.

Giotto levert en installeert het meubilair gratis in 14 dagen bij uw werknemers 

thuis. Onderhoud is ook inbegrepen.

WAAROM G IOTTO?
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https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/vergoeding-voor-thuiswerk
https://www.rsz.fgov.be/nl/werkgevers-en-de-rsz/coronavirus-maatregelen-voor-werkgevers/vergoeding-voor-thuiswerk
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ciao@begiotto.com

+33 6 36 05 70 41

begiotto.com

Dieudonné Lefèvrestraat 17, 

1020 Brussels, Belgium

5 Parvis Alan Turing,

75013 Paris, France

Wilt u uw medewerkers ergonomisch en 

comfortabel telewerkmeubilair aanbieden?

Wacht niet langer, neem contact met ons op!

L E T ’ S  HAVE  A  TALK !

http://begiotto.com
https://www.linkedin.com/company/rentwithgiotto/
https://www.facebook.com/rentwithgiotto
https://www.instagram.com/rentwithgiotto/

