
Kantoorruimte 1700 m² in units van 100 m²
Leeuwenbrug 77

7411 TH  Deventer



Omschrijving
Leeuwenbrug Deventer




Midden in de Hanzestad Deventer ligt het meest 
herkenbare gebouw van de stad: De 
Leeuwenbrug. Dit kantoorpand is recentelijk 
gerenoveerd tot een high-end en duurzaam multi 
tenant kantoorgebouw.




De Leeuwenbrug is dé werkomgeving voor 
ondernemers. Een plek waar mensen elkaar 
ontmoeten, werken, vergaderen en ontspannen. 
De Leeuwenbrug biedt een hoogwaardige en luxe 
werkomgeving met zakelijke faciliteiten zoals 
horeca op de begane grond, diverse 
vergaderzalen, ingerichte managed offices, 
receptie en fitnessgelegenheid.




De Leeuwenbrug is uitstekend bereikbaar vanuit 
alle rijrichtingen en het OV. Het trein- en busstation 
van Deventer ligt letterlijk náást het gebouw en 




aan de belangrijkste doorgaande weg dwars door 
Deventer. Wie vanaf de A1 richting centrum rijdt, 
kan De Leeuwenbrug gewoon niet missen. 
Parkeren doet u comfortabel en snel in de 
parkeergarage onder het gebouw.
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De Leeuwenbrug biedt u:

• grootse entree met centrale receptie en koffie-/
lunchbar

• hospitality services op locatie

• een actieve community: events, services en 
extra's

• flexibel indeelbare kantoorvloeren voor bedrijven

• managed offices met volledig ingerichte 
werkplekken

• WiFi op de begane grond en 1ste verdieping

• glasvezelaansluitingen in het hele gebouw

• vergader- en ontmoetingsruimtes

• royale onderliggende parkeergarage met ruimte 
voor 200 auto's

• uitstekend bereikbaar met de auto (7 
autominuten naar de A1)

• direct naast het Centraal Station Deventer




Opleveringsniveau / voorzieningen

Kantoorruimte, voorzien van:

• zichtlocatie aan het station en nabij de snelweg 
A1

• ruime gastvrije receptiebalie

• horeca op de begane grond

• fitnessgelegenheid

• Managed Office Center met mogelijkheid tot 
volledig ingerichte kantoren en flexwerkplekken

• vergaderruimten v.v. alle benodigde faciliteiten

• toiletgroepen per verdieping

• narrowcasting per verdieping (Led-schermen)

• actieve koelplafonds

• led-verlichting v.v. aanwezigheidsdetectie

• glasvezelaansluiting mogelijk

• toegangscontrol in de entree hal alsmede per 
kantoorverdieping

• parkeergarage direct toegankelijk via de lift in 
het gebouw

• fietsenstalling




Oppervlakte

Nog ca. 1.700 m² beschikbaar, in units vanaf 100 
m²!.




Parkeren

Ruim 200 parkeerplaatsen beschikbaar in de 
parkeergarage onder het gebouw.




Huurtermijn

De minimale huurperiode voor een eigen kantoor 
bedraagt 3 maanden. (managed offices)

Flexwerken of vergaderen is al per uur mogelijk.




Huurprijs

Nader overeen te komen
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Locatie
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Bereikbaarheid




De Leeuwenbrug is uitstekend bereikbaar vanuit 
alle richtlijnen en het OV. Het trein- en busstation 
van Deventer ligt letterlijk naast het gebouw en aan 
de belangrijkste doorgaande weg dwars door 
Deventer.









Parkeren




Parkeren doet u comfortabel en snel in de 
parkeergarage onder het gebouw.
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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


