Persbericht:
Nieuwe online marktplaats gaat leegstand laboratoriumruimte tegen
Utrecht – Nederland is een unieke start-up rijker. Op 20 mei lanceert LabForRent een online
marktplaats voor vraag naar en aanbod van laboratoriumruimte. Daarmee springen ze in op een
groter wordend probleem: de huidige overcapaciteit aan labruimte en het gebrek aan initiatieven
die de verhurende en hurende partij met elkaar in contact brengen.
Sharing is caring, een veel gehoorde term die volledig past bij de huidige deeleconomie. LabForRent
werkt ook vanuit die deelgedachte, specifiek gericht op laboratoria. Nederland heeft een duidelijke
overcapaciteit aan laboratoriumruimte. Verhuren ligt dan voor de hand en kan aantrekkelijk zijn voor
zowel de huurder (die niet hoeft te investeren in nieuwbouw) als de verhuurder. LabForRent heeft
een concept ontwikkeld om leegstand tegen te gaan. Haar recent gelanceerde online platform
www.labforrent.nl zet aan tot het gebruiken en delen van laboratoriumruimte, samenwerking en een
bundeling van innovatiekracht. Oprichters Maarten van Dongen en Arthur Tutein Nolthenius leggen
uit: “Startende en groeiende bedrijven vinden op LabForRent het overzicht van te huren laboratoria
in Nederland. De verhurende partij bestaat veelal uit science parken, incubatoren, kennisinstellingen
én bedrijven. Ons platform moet bovenal de innovatie in Life Sciences stimuleren door
samenwerking”.
Hoe het werkt
Bedrijven die op zoek zijn naar labruimte vinden op het platform van LabForRent een actueel
overzicht van beschikbare laboratoria, voorzieningen en ondersteunde diensten voor tijdelijk of
langdurig gebruik. De site is gebruiksvriendelijk en stelt de bezoeker in staat het aanbod volledig te
filteren aan de hand van zijn wensen. Vervolgens neemt de potentiële huurder contact op met de
verhuurder, dus zonder tussenkomst van derden. Huurders kunnen gratis gebruik maken van de
online marktplaats van LabForRent. Verhuurders kunnen tegen betaling adverteren. Het platform
biedt verhuurders uitstekende mogelijkheden zich onderscheidend te profileren.
Bezoekersaantallen schieten omhoog
LabForRent duikt in een nichemarkt, waar nog geen oplossing voor was. De kans van slagen is dus
hoog. De oprichters hebben de afgelopen periode veel tijd gestoken in het onder de aandacht
brengen van de website bij belanghebbenden. Dat zien ze nu al terug in de bezoekersaantallen. Op
basis van de huidige resultaten voorziet LabForRent dan ook een snelle groei van het aanbod binnen
de Life Sciences en aanverwante sectoren. “Momenteel verkennen we de mogelijkheden om de
diensten uit te breiden met hoogwaardige laboratoriumapparatuur, technische expertise en
contractonderzoek”, aldus de oprichters. LabForRent verwacht de komende jaren uitbreiding naar
Europese landen als België, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Om die reden is de website meertalig
opgezet.

LabForRent B.V. / KvK 61659908 / Postbus 175 / 3930 ED Woudenberg
Contact@LabForRent.nl / www.LabForRent.nl / +31 (0)33 434 0404

Noot voor de redactie

LabForRent BV (2014) is opgericht door Maarten van Dongen en Arthur Tutein Nolthenius.

Dr Maarten van Dongen (1958; InnoTact
Consulting) is Life Sciences expert en sinds 1987
actief in de (inter)nationale Life Sciences sector
met als speerpunten innovatie en ontwikkeling van
bedrijvigheid.

Ir Arthur Tutein Nolthenius (1956) is bouwkundige
en expert op het gebied van bedrijfshuisvesting
met als speerpunten de ontwikkeling van
duurzame dienstverlening- en
huisvestingsconcepten.

Tel: +31 (0)651558068
m.van.dongen@LabForRent.nl

Tel: +31(0)653455261
a.tutein.nolthenius@LabForRent.nl

LabForRent B.V. / KvK 61659908 / Postbus 175 / 3930 ED Woudenberg
Contact@LabForRent.nl / www.LabForRent.nl / +31 (0)33 434 0404

