
Kantoorruimten in prachtig monumentaal pand
IJsselkade 15


7201 HC  Zutphen

TE HUUR



Omschrijving
Wilt u:




* uw werkdag beginnen met een blik op de IJssel ?

* uw gasten in stijl ontvangen ?

* tussen de middag even de benen strekken langs 
de rivier ?

* een boodschap doen in de knusse binnenstad?

* een eigen kantoorkamer in een stijlvol 
rijksmonument in Zutphen ?




Dan is kantoorvilla 'IJsselzicht' aan de geheel 
vernieuwde IJsselkade mogelijk precies wat 

U zoekt !




Momenteel zijn kamers 3 en 6 beschikbaar.

Kamer 3 is 27 m2 groot en is gelegen op de 
begane grond.

Kamer 6 is gelegen op de eerste verdieping, is 25 
m2 groot





IJsselzicht is centraal gelegen op loopafstand van 
binnenstad en station.




Enige jaren geleden is IJsselzicht geheel 
gerenoveerd en gemoderniseerd met respect voor 
de vele originele details, waardoor het 
monumentale karakter behouden is gebleven.




IJsselzicht herbergt een breed scala aan beroepen 
van fotograaf tot advocaat van consultant tot 
mediator.




IJsselzicht beschikt over elf kantoorkamers en een 
aparte vergaderkamer op de begane grond waar 
uw bezoek zich direct thuis voelt.




Verder is IJsselzicht voorzien van een moderne 
keuken met alle apparatuur en kent iedere 
verdieping een eigen toiletgroep.
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Kantoorkamers




De afsluitbare kamers zijn voorzien van 
vloerbedekking, verlichting, zonwering en alle 
noodzakelijke

ict-voorzieningen, waardoor U eenvoudig en snel 
van start kunt gaan!









Services van IJsselzicht

• De ramen worden iedere 2 maanden gewassen

• De vergaderkamer staat geheel tot uw 
beschikking

• De keuken is voorzien van al het benodigde gerei

• De algemene ruimten, keuken en toiletten 
worden wekelijks schoongemaakt

• De buitenboel wordt regelmatig schoongemaakt 
en onderhouden

• Parkeerplaatsen op eigen terrein zijn 
beschikbaar, evenals de overdekte fietsenstalling. 
Verder zijn in de directe

omgeving voldoende openbare parkeerplaatsen.

• Regelmatig wordt een buurt- en kantoorborrel 
georganiseerd voor gezelligheid en inspiratie

• IJsselzicht beschikt over een eigen website: 
ijsselkade15.nl




Kortom u heeft geen omkijken naar deze 
(bijkomende) zaken, waardoor u in alle rust uw 
eigen gang kan gaan.







Huurvoorwaarden




- Huurprijzen: op aanvraag

- Huurtermijn: vanaf 1 jaar

- Geen borg en/of bankgarantie vereist

- Huurbetaling: per maand vooruit

- Gas, water en licht: op nacalculatie







Voor meer info zie: ijsselkade15.nl!




Meer weten? Bel ons kantoor!












IJsselkade 15  |  Zutphen 3



Locatie
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Plattegronden
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Plattegronden

IJsselkade 15  |  Zutphen 12



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


