
ßèta 
groeien in high tech R&D



TWICE biedt met haar huisvestings-

formules een bijzonder stimulerende 

omgeving voor jonge, innovatieve 

technologiebedrijven. Bèta is een 

van haar bedrijvencentra, gesitueerd 

op de High Tech Campus. 

‘The smartest square kilometre’ 

beschrijft de reputatie die er huist. 

TWICE biedt next generation high 

tech bedrijven ruimte om sneller te 

groeien: ‘building high tech success’.

Bèta biedt flexibele kantoorruimtes en hoogwaardige 

laboratoria. Er bevinden zich vooral technologische 

bedrijven die actief zijn in high tech Research & 

Development. 

Vestigen in Bèta is werken met 10.000 technici op 

loopafstand op een bruisende locatie. Alle voorzieningen 

van de High Tech Campus zijn voorhanden: 

onderzoeksfaciliteiten, conferentiecentrum, kinderopvang, 

sportvoorzieningen en talloze netwerken. 

"Gelukkig zitten we op deze 

indrukwekkende High Tech Campus 

met alle nodige voorzieningen en 

met Philips als ontwikkelingspartner, 

productiehuis en investor." 

Yves Decadt, 

CEO Medimetrics

CatalystTwinningMµBèta

De huisvestingsformules van TWICE

R&D en product-
ontwikkeling

Lifetech en 
New Energy

ICT en 
(embedded) 
software

R&D, 
productontwikkeling, 
(bio)chemie en 
–medisch



Onderscheidende 
kenmerken van Bèta
• Thema: Research & Development

• Gelegen op de High Tech Campus Eindhoven 

• Nabij uitvalswegen (snelweg) en openbaar vervoer

• Hoogwaardige redundante ict-infrastructuur

• Serverruimten met serverboxen

• Noodstroomnet en redundante 

 glasvezelaansluitingen

• Levendig ondernemersnetwerk High Tech Campus 

 Eindhoven

• Diverse vergader- en conferentiefaciliteiten

• Gespecialiseerd bedrijfsadvies

• Kantoor-en laboratoriumruimten van 25 tot 500 m²

• 1 tot 25 medewerkers

• Flexibele huurvoorwaarden 

 (4 maanden doorlopende opzegtermijn)

• Diverse voorzieningen op loopafstand 

 (restaurants, kinderopvang, sportcentrum, etc.) 



Adresgegevens

TWICE Eindhoven B.V.  

Bèta 

High tech Campus 9

Postbus 8026 

5601 KA Eindhoven

T 040 851 65 65  

E info@twice.nl

www.twice.nl

Building high tech success

Al ruim 250 bedrijven maakten gebruik van onze 

bedrijfsformules. Het succes en de prestaties van deze 

bedrijven laten zien dat TWICE een ideale plek biedt om  

ontwikkeling te versnellen. Het bedrijf kan groeien in een 

omgeving met hoogwaardige faciliteiten, grote flexibiliteit, 

eersteklas service en een netwerk van topbedrijven. 

Onze aandeelhouders zijn de Brabantse Ontwikkelings 

Maatschappij (BOM), gemeente Eindhoven, Technische 

Universiteit Eindhoven, Brainport Development en de 

Rabobank. Zij zorgen er samen met ons voor dat bedrijven 

in de Brainport regio kunnen floreren. 

Overzicht van bedrijven 
ondergebracht bij TWICE 


