
Innovatie Home-Office pakket A0:
- Wini Flow zit/sta-tafel 160Bx80D [of 120B, 140B]
  incl kabelmanagement en elektrificatie
- Filex Galaxy monitorarm 1xTFT, of 2xTFT schermen [+€50,-]
- Taiwa 007 bureaustoel net Jubileum
- snel leverbaar [ca 2 weken levertijd]
- 5-10 jaar garantie
Totaal Eur 1490,- incl verzendkosten, excl btw [€1800,- incl btw]
Montageservice: €125,- excl btw [totaal €1953,- incl 21% btw]
Incl werkplekinstructie en ergonomisch advies [op locatie of online]
Meer info: info@witteveen.nl
 

Wini Flow
werelds meest innovatieve zit/sta-tafel



Home-Office pakket A:
- Markant Matrix Pro zit/sta-tafel 160x80 [of 100B, 120B, 180B, 200B]
  incl kabelmanagement en elektrificatie
- Markant Zoom 102 Q4 monitorarm 1xTFT, of 2xTFT schermen [+€100,-]
- Taiwa 007 bureaustoel net Jubileum
- uit voorraad leverbaar [ca 2 weken levertijd]
- 5-10 jaar garantie
Totaal Eur 983,- incl verzendkosten, excl btw [€1200,- incl btw]
Montageservice: €125,- excl btw [totaal €1341,- incl 21% btw]
Incl werkplekinstructie en ergonomisch advies [op locatie of online]
Meer info: info@witteveen.nl
 



Home-Office pakket B:
- Markant Matrix Pro zit/sta-tafel 160x80 [of 100B, 120B, 180B, 200B]
  incl kabelmanagement en electrificatie
- Markant Zoom 102 Q4 monitorarm 1xTFT, of 2xTFT schermen [+€100,-]
- HAG Creed 6003 bureaustoel [SwingBack armleggers +€70,-]
- uit voorraad leverbaar [ca 2 weken levertijd]
- 5-10 jaar garantie
Totaal Eur 1295,- incl verzendkosten, excl btw [€1566,- incl btw]
Montageservice: €125,- excl btw [totaal €1718,- incl 21% btw]
Incl werkplekinstructie en ergonomisch advies [op locatie of online]
Meer info: info@witteveen.nl
 



Mini Home-Office pakket C:
- RondeHoep Conset compact zit/sta-tafel 80Bx60Dx68-120H 
  [of 100B, 120B], incl kabelmanagement en elektrificatie
- Markant Zoom 102 Q4 monitorarm 1xTFT, of 2xTFT schermen [+€100,-]
- Stoel naar keuze uit pakketten A of B
- uit voorraad leverbaar [ca 2 weken levertijd]
- 2-10 jaar garantie
Totaal prijs gelijk aan pakketten A of B
Incl werkplekinstructie en ergonomisch advies [op locatie of online]
Meer info: info@witteveen.nl

Stoel naar keuze
pakket A of B



Studenten Home-Office pakket D:
- RondeHoep Conset compacte zit/sta-tafel 80Bx60Dx68-120H 
  incl kabelmanagement en elektrificatie
- Bureaustoel, re-use, opgeknapt en schoongemaakt, 
  keuze uit meer dan 10 modellen met 2 jaar garantie 
  [of een Buggie Zadelstoel]
- uit voorraad leverbaar [ca 2 weken levertijd]

Totaal Eur 777,- incl verzendkosten, excl btw [€940,- incl btw]
Montageservice: €125,- excl btw [totaal €1092,- incl 21% btw]
Incl werkplekinstructie en ergonomisch advies [op locatie of online]

Meer info: info@witteveen.nl

Stoel naar keuze
meer dan 10 modellen



Belang Ergonomische Thuiswerkplek

Thuiswerken is in de huidige corona crisis heel actueel geworden.
Van belang is dat de thuiswerker een ergonomische werkplek heeft, zodat hij/zij geen 
[beeldscherm]werk gerelateerde klachten krijgt.
De thuiswerker loopt nu extra risico door de toenemende mentale druk door grote 
maatschappelijke veranderingen en menselijk leed.

We hebben verschillende kwaliteits pakketten gemaakt [A t/m D]:

1. ZitSta-Tafel Markant MatrixPro [normaal bureau formaat] of RondeHoep Conset 
[compact, indien weinig ruimte thuis]
Compleet met kabelmanagement en electrificatie
https://www.staand-werken.nl/Producten/Elektrisch/Markant-Matrix-Pro
https://www.staand-werken.nl/Producten/Budget/Conset-Rondehoep

2. Monitorarm met klem aan blad bevestigd
Zoom 102 Q4 1xTFT, Zoom 102 Q4 2xTFT, of Zoom 102 Q4 1xTFT + 1x laptopsupport
https://www.ergonomics.nl/Producten/Werkhouding/TFT-armen/emodule/3783/egallery/194

3. Ergonomische bureaustoel:
https://www.ergo-burostoel.nl/Shop/Product-Details/ProductName/taiwa-007-net-jubileum
https://www.ergo-burostoel.nl/Producten/HAG/HAG-Creed

Uiteraard kunnen deze pakketten aangepast en op maat gemaakt worden!

Ergonomie Thuiswerkplek
Zie ook ... www.home-office.nl/Ergonomie
De belangrijkste componenten van een ergonomische thuiswerkplek zijn:
1. Een stabiele ZitSta-Tafel met een elektrische [of gasveer] hoogteverstelling van 70-120 cm
2. Een bureaustoel met lendesteun en verstelbare armleggers

eventueel in combinatie met een zadelstoel
3. Een monitorarm voor 1 of 2 beeldschermen

of een laptophouder met een extern compact toetsenbord met muis
4. Goede verlichting

Persoonlijk ergonomisch advies:
Indien u ons inschakelt voor de ergonomische inrichting van uw thuiswerkplek dan is dat altijd inclusief 
een werkplekinstructie en ergonomisch advies.
Dit gebeurt bij u op locatie of online via bijvoorbeeld zoom video call.

Meer info: info@witteveen.nl

Subsidie

Er bestaat al sinds 2013 een subsidiemogelijkheid 
op de ergonomische thuiswerkplek.
https://www.home-office.nl/Subsidie

Indien u een officiele thuiswerker bent (contract 
van werkgever) en minimaal 1 dag per week 
vanuit huis werkt kunt u vanaf 2013 € 1.815,- 
(inclusief BTW) belastingvrij van uw werkgever 
vergoed krijgen om uw thuiswerkplek in te richten. 
Dit belastingvoordeel mag u eens per 5 jaar 
worden uitbetaald.

De Belastingdienst stelt een aantal voorwaarden 
aan het thuiswerken. Als hieraan wordt voldaan, 
kan de belastingvrije vergoeding (het 
belastingvoordeel) worden toegekend. De 
voorwaarden zijn:

1. er wordt gedurende 20% van de tijd thuis 
gewerkt;
2. er is een schriftelijke overeenkomst tussen 
werknemer en werkgever omtrent het 
thuiswerken;
3. inrichting moet aan de Arbowet voldoen (bureau 
moet op uw hoogte ingesteld kunnen worden en 
stoel moet voldoen aan de EN 1335 normen, zie 
ook www.ergonomics.nl/advies ).
Zie voor de volledige regeling ... 
http://www.belastingtips.nl/zakelijk/werknemer_belastingen/thuiswerken_belastingvoordeel/

Witteveen Projectinrichting, Ouderkerk aan de Amstel, info@witteveen.nl tel: 020-496 5030
www.project-inrichting.nl + www.witteveen.nl + www.home-office.nl
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