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Construction Center Denmark 
Ydelser og værditilbud til  

medlemskabet 

SCALE 
 

Med VIA University College, Campus Horsens, som arnested er vores vision, 
at skabe rammerne for mere innovativ og bæredygtig industri, der udvikler 
værdifulde løsninger på samfundets store udfordringer i dag og i fremtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved at skabe Danmarks førende innovationscenter inden for bygge- og 
konstruktionsindustrien, er vores mission at blive en katalysator for vækst 
ved at forene den nyeste viden, teknologisk indsigt, kompetence, talent og 
kapitalmiljøet. 
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Med medlemskabet SCALE får du dit eget kontor at disponere over, som du kan indrette efter dit 
behov. 

Du får: 

▪ Adgang til Construction Center Denmark og det lejede 24/7/365 
 

▪ Adgang til eget kontorareal 
 

▪ Adgang til en fælles community-platform og infrastruktur, hvor der er mulighed for 
eksponering som fx at søge samarbejdspartnere, ect. 
 

▪ Internetforbindelse på 2 Gb (upload/download) kabel og 1 Gb WIFI 
 

▪ Booking af mødelokaler (4 – 10 personer) i Construction Center Denmark 24/7/365 
 

▪ Gratis sort kaffe og te samt adgang til tekøkken 
 

▪ Adgang til kaffebar på 9. etage (egenbetaling) 
 

▪ Gæsteparkering (tidsbegrænset) 
 

▪ Receptionsservice med postmodtagelse, sortering og postafsendelse 
 

▪ Facility service (rengøring, affaldstømning ect.) af fællesarealer 
 

▪ Indvendig skiltning v. kontor 
 

▪ Mulighed for sikkerheds- og fortrolighedstruktur  
 

▪ Adgang til renovationsfaciliteter 
 
 

Du kan benytte disse tilbud: 

▪ Fysisk faciliteret/tematiseret netværk – via ”mødesteder/mødepunkter” i et tværfagligt 
og dynamisk miljø 
 

▪ Nyhedsbreve og direct mails med relevante events, tilbud, programmer, funding, etc. 
Indenfor bygge- og konstruktionsindustrien 
 

▪ Adgang/invitation til alle faglige events i huset 
 

▪ Mulighed for at indskrives som case til Pitch Nights 
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▪ In-house eksponering af eget brand, produkt, virksomhed ect. ved ankomstområdet på 9. 
etage 
 

▪ Online eksponering af virksomhedsprofil via Construction Center Denmarks web, 
LinkedIn og Facebook 
 

▪ Adgang til rådgivning og programmer: 
o Revisorteknisk rådgivning 
o Juridisk rådgivning 
o Teknisk ”backbone” rådgivning 
o Kapital-matching 
o Kapital-programmer (How-to-fund-workshop) 
o “How-to-proof-idea-fast-workshop” 
o Start-up rådgivning og service 
o SCALE-up forretningsudvikling 

 
▪ Adgang til faglige eksterne mentorer/advisors organiseret i regi af Construction Center 

Denmark 
 

▪ Adgang til Early-Stage-Grants / Stage-Grants  
 

▪ Let adgang til centrale tilbud og rådgivningsforløb i Erhvervsfremmesystemet 
 

▪ Adgang til bibliotek og Bogladen på Campus 

 

Du kan tilkøbe: 

▪ God og eksklusiv kaffe i kaffebaren på 9. etage 
 

▪ Forplejning – som bestilles i VIAs kantine 
 

▪ Kopi & Print 
S/h A4: 0,54 kr. pr. stk. 
Farve A4: 1,56 kr. pr. stk. 
S/h A3: 0,65 kr. pr. stk. 
Farve A3: 1,73 kr. pr. stk.. 
 

▪ Frankering - til gældende priser fra PostNord + 15% i håndteringsgebyr 
 

▪ Teknisk Service  
Inden for alm. åbningstid (kl. 8.00 – 16.00)  Kr. 290,- 
Uden for alm. åbningstid (før kl. 8.00 og efter kl. 16.00) Kr. 431,- 
 

▪ Leje af kontormøbler 
Et sæt består af: Skrivebord, kontorstol, reol og affaldsbeholder Kr. 358,- pr md. 
 



   

4 
 

▪ Serverplads 
 
 

▪ Rengøring af eget kontor 
Gruppe A: 18,57 kr. pr. m2 pr. md. 
Gruppe B: 27,88 kr. pr. m2 pr. md. 

o Gruppe A: 
2 gange pr. uge tømmes skraldespande og synlige pletter aftørres 
1 gang pr. uge fortages grundig støvsugning 
1 gang pr. uge foretages aftørring/afvask af vindueskarme og inventar 
 

o Gruppe B: 
5 gange pr. uge tømmes skraldespande og synlige pletter aftørres 
1 gang pr. uge fortages grundig støvsugning 
1 gang pr. uge foretages aftørring/afvask af vindueskarme og inventar 
 

Alle priser er ex. moms. 
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Parkering – Construction 

Center Denmark 
Construction Center Denmark deler adresse med VIA University College, Campus Horsens som er 
et by-campus. Campus er placeret i et urbant miljø i Horsens midtby, kun et stenkast fra 
banegård og busterminal – en beliggenhed perfekt til offentlig transport. 

Kommer du i egen bil, er der gratis parkering i Horsens Centrum i området omkring Campus. 
Inden for en radius af max 10 minutters gang til Construction Center Denmark findes der mange 
parkeringsmuligheder, der er markeret med gult på dette kort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1: Parkeringsareal ved banegården med indkørsel fra Godsbanegade 

P2: Parkeringsareal med indkørsel fra Houmannsgade 

P3: Parkeringsareal med indkørsel fra Konsul Jensens Gade samt gadeparkering på Konsul Jensens Gade 

P4: Parkeringsareal ved Tobaksgården med indkørsel fra Allégade 

P5: Parkeringsareal ved Bygholm Park med indkørsel fra Bygholm Parkvej 

P6: Gadeparkering på Godsbanegade 

P7: Gadeparkering på Fabrikvej 

P8: Gadeparkering på Emil Møllers Gade 

P9: Gadeparkering på Andr. Flensborgs Gade 

P10: Gadeparkering på Løvenørnsgade 

P11: Gadeparkering på Bygholm Parkvej 


