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Van keukentafel -> S2M -> Incubator UtrechtInc nu ons eigen MoneyMonk-kantoor #80m2

MoneyMonk #groeit en daarom gaan we binnenkort verhuizen!

De afgelopen 3 jaar was een rollercoaster.

Wat in 2013 begon aan de keukentafel is inmiddels gegroeid naar een team van 6 professionals. Van
keukentafel naar Seats2Meet door naar Incubator UtrechtInc. In twee jaar tijd hebben we ons bedrijf
samen met hulp van #UtrechtInc, de community en mentoren verder vorm gegeven.

Op dit moment groeien we hard! Het is tijd geworden voor een volgende stap.

Duizenden ZZP'ers wisten al de weg naar MoneyMonk te vinden, een resultaat waar we erg trots op
zijn. Dagelijks staan we met ons enthousiaste team klaar om ZZP'ers nog makkelijker te laten
boekhouden en financieel inzicht te geven.

Om voorbereid te zijn op de verdere groei hebben we een fantastische nieuwe locatie gevonden.
Rond juni 2016 verhuisd MoneyMonk daarom van Incubator UtrechtInc naar bedrijvencentrum
Vondelparc in Utrecht.

Hieronder alvast een sneak-preview van ons nieuwe kantoor...

Tot het moment van verhuizing blijven onze huidige adresgegevens van kracht:

Bezoekadres
MoneyMonk B.V.
Padualaan 8
3584CH Utrecht

Postadres
MoneyMonk B.V.
De Brauwlaan 14

http://www.vondelparc.nl/
https://www.moneymonk.nl/team
https://www.moneymonk.nl/
http://www.utrechtinc.nl/
http://www.s2m.com/
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OVER MONEYMONK B.V.

MoneyMonk is een online boekhoudprogramma speciaal voor ZZP'ers. Werk jij veel op uurbasis? Dan is
MoneyMonk bij uitstek geschikt voor jou!

Wij dromen van een wereld waarin de ZZP'er zelf grip kan houden op de financiële gezondheid van zijn bedrijf.
Een wereld waarin boekhouden niet langer een tijdrovende en ingewikkelde klus is, die het échte ondernemen
belemmert.

Wij geloven in intuïtieve boekhoudsoftware waarmee jou werk uit handen genomen wordt. Zodat jij je kan
focussen op hetgeen waarin jij wilt uitblinken. Daarom is MoneyMonk er voor jou!
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MoneyMonk is een softwarebedrijf gevestigd op het Science Park in Utrecht. 
Onze droom? Jou plezier geven in het bijhouden van je administratie!
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