
Kantoor-/praktijkruimten
Wezenland 582


7415 JM  Deventer

TE HUUR



Omschrijving
Commerciële ruimten Wijkvoorzieningencentrum 
De Kei, Wezenland 582 te Deventer




Wijkvoorzieningencentrum De Kei is een 
representatief multifunctioneel complex en hét 
centrum voor kinderen van 0 - 13 jaar en hun 
ouders. Kinderen krijgen hier de ruimte en kansen 
om zich in alle opzichten te ontwikkelen. Er valt dan 
ook van alles te zien, te doen en te beleven.




De lokatie bevindt zich in de directe nabijheid van 
het levendige winkelcentrum Keizerslanden, 
gelegen in de gelijknamige wijk Keizerslanden en 
aan de rand van Deventer met de te realiseren 
nieuwbouwwijk Steenbrugge op steenworp 
afstand.











Tussen Diepenveen en Schalkhaar wordt de 
nieuwe woonwijk Steenbrugge ontwikkeld. 
Steenbrugge wordt een wijk met veel water en 
groen, waar duurzaamheid centraal staat. Zo 
worden alle koopwoningen energie-neutraal.




Liefhebbers van wonen in het groen kunnen hun 
hart ophalen in het karakteristieke, dorpse 
Steenbrugge. Het historische centrum van 
Deventer ligt op een steenworp afstand. Bos, lanen 
en water, waaronder de Zandwetering, zijn de 
natuurlijke grenzen van de wijk. Woonbedrijf Ieder1 
is begonnen met de bouw van 130 sociale 
huurwoningen. Daarnaast zullen er 70 vrije sector 
huurwoningen en 200 koopwoningen worden 
gerealiseerd.
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In het complex hebben zich reeds diverse 
gerenommeerde partijen gevestigd op het gebied 
van onderwijs, educatie, opvang, zorg, cultuur en 
sport, te weten:

De Flint

Openbaar basisonderwijs, Vroeg Vreemde 
Talenonderwijs Engels (in ontwikkeling) Stichting 
Openbaar Onderwijs Deventer (openbaar 
onderwijs)




De Steenuil

Interconfessioneel Daltononderwijs Stichting Quo 
Vadis (interconfessioneel, katholiek en protestants 
christelijk onderwijs)




TiNtaan

Tijdelijk Intensief Nederlands Taalonderwijs aan 
Nieuwkomers voor 4-6 jarigen




Raster Groep, locatie Pebbles




Peuterspeelzaal

Kinderdagverblijf

Buitenschoolse Opvang




SVOD

Dans- en Gymcentrum, o.a. jazz, hip-hop, turnen, 
ritmische gymnastiek, trampoline springen.




GGD IJsselland

Consultatiebureau, Schoolmaatschappelijk werk




Leeuwenkuil kunstencentrum

Kunsteducatie voor jong en oud: muziek, dans, 
theater, beeldende kunst, nieuwe media, schrijven 
en circus.




Home-Start

Home-Start biedt ondersteuning aan ouders die 
daar behoefte aan hebben. Een luisterend oor en 
een helpende hand voor ouders met één of meer 
kinderen jonger dan 7 jaar.




Lindenhout

Lindenhout biedt ondersteuning en begeleiding 
aan kinderen, jongeren en hun ouders of 
opvoeders bij wie het opgroeien en opvoeden 
(even) niet vanzelf gaat.




ZumbaViva

Dans- en sportclub




Fitlife4U

Fitnesscentrum waar u tevens welkom bent voor 
Personal training, voedings- en trainingsadvies en 
bodybuilding wedstrijdbegeleiding.


Huisartenpraktijk Mijke Verweij




Logopediepraktijk Logopedie Direct




Fysiotherapie Hubregtse - Aalders




Nog voor verhuur beschikbaar:

Begane grond Ca. 140 m² v.v.o. (linkerzijde 
gebouw)




1e Verdieping Ca. 59 m² v.v.o. (middendeel 
gebouw)




Opleveringsniveau:

• Afwerkvloer voorzien van vloerverwarming,

• De bestaande (aanwezige) wanden 
behangklaar afgewerkt;

• Basis strokenplafond (conform afwerkingsniveau 
centrale hal) zonder verlichtingsarmaturen;

• Luchtbehandeling passend bij de functie (geen 
sport zijnde);

• Aansluiting op de brandmeldcentrale;




Voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein




Huurprijs vanaf € 75,-- per m² per jaar
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Locatie
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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


