
Kantoorruimte
H.G. Gooszenstraat 1 *


7415 CL  Deventer

TE HUUR

vanaf € 325 P.M.



Omschrijving
OMSCHRIJVING:

Opleiding- / kantoor-/ praktijkruimte in de 
omgeving van het voormalige Geertruiden 
Ziekenhuis, voorzien van eigen parkeerterrein. Op 
de locatie staan 2 gebouwen (hoog- en 
laagbouw) die onderling met een sluis zijn 
verbonden.




OPPERVLAKTE:

Totaal ca. 2.515 m² kantoorruimte, als volgt 
verdeeld:

Hoogbouw:

- souterrain : ca. 390 m² (archief)

- begane grond : ca. 735 m² (VERHUURD)

- 1e verdieping : ca. 735 m² (VERHUURD)

- 2e verdieping : ca. 96 m² (VERHUURD)

Laagbouw : ca. 400 m² (VERHUURD)

Buitenterrein (afsluitbaar) met fietsenstalling/ 
berging.





VOORZIENINGEN:

Kantine, toiletten, diverse spreek- / kantoorruimten 
voorzien van vloerbedekking of linoleum, 
systeemplafonds met geïntegreerde verlichting, 
verwarming, systeemwanden, kabelgoten, 
brandmeldinstallatie, luchtbehandeling, zonwering, 
alarm. Parkeermogelijkheden op eigen terrein.







De verhuur van deze ruimtes rouleert met enige 
regelmaat, zoekt u iets groters dan kunt u zich ten 
aller tijde melden en zetten wij uw gegevens op 
onze lijst. U wordt dan benaderd op het moment 
dat er weer iets vrij komt.

De vermelde meters zijn inclusief een bijtelling voor 
de algemene ruimten en inclusief servicekosten, 
maar WEL te vermeerderen met BTW.
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Locatie
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Plattegronden
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Plattegronden
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Plattegronden
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Plattegronden
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Even voorstellen
Rodenburg Bedrijfsmakelaars (anno 1930) is één van de 
grootste makelaarskantoren en marktleider in de regio, met 
een vestiging in Deventer, Apeldoorn en Zwolle. Rodenburg 
Makelaars behoort tot de 50 grootste makelaarskantoren van 
Nederland. Wij zijn volledig thuis op het gebied van koop, 
verkoop, huur, verhuur, nieuwbouw, beleggingen en 
(complexe) taxaties van alle soorten bedrijfsonroerend goed. 
Rodenburg Makelaars is NVM-lid en partner in Dynamis 
Nederland, een samenwerkingsverband van landelijk 
opererende makelaars. Hiermee zijn wij verzekerd van een 
landelijke dekking in alle facetten van het onroerend goed. 
Naast bedrijfsmakelaardij, zijn wij ook gespecialiseerd in de 
koop, verkoop, huur, verhuur, nieuwbouw en taxaties van 
woningen. Tevens is Rodenburg Bedrijfsmakelaars "Regulated 
by RICS": 

In de taxatiewerkzaamheden wordt een strikte gedragscode 
gehanteerd en worden de hoogste professionele en ethische 
normen nagestreefd. Gecontroleerd door een van de 
toonaangevende regelgevende instanties ter wereld. Op 
deze manier wordt een een strikte gedragscode 
onderschreven en de hoogste professionele en ethische 
normen nageleefd. Taxaties worden uitgevoerd volgens de 
voorschriften zoals deze zijn opgenomen in the Red Book van 
de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Rodenburg 
Bedrijfsmakelaars, dynamisch tot uw dienst … :

Deskundigheid

Aandacht Passie
Service Persoonlijke


           benaderingBeste promotie

Prijs/kwaliteit
Goed bereikbaar
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Mr. H.F. de Boerlaan 32  |  7417 DB Deventer

deventer@rodenburg.nl


rodenburg.nl  |  0570 745 245


