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PROJECTINFORMATIE
BUSINESS UNITS 
WITBOOM 1 TE VIANEN 
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OBJECT
WITBOOM 1 TE VIANEN

Het kantoorgebouw aan de Witboom 1  is gelegen op  Bedrijvenpark  “De Hagen” . 
DIt bedrijvenpark kenmerkt zich met name door de diversiteit van bedrijfspanden in 
combinatie met kantoorruimte, showrooms, groothandelsbedrijven, distributiecentra 
en enkele vrijstaande kantoorgebouwen.

De algemene entree heeft recentelijk een upgrade gekregen en is voorzien van nieuw 
meubilair. Heffiq is de hoofdhuurder van het gebouw. Op de 2e verdieping zijn er 
business units te huur vanaf ca. 25 m².

Vianen is dankzij de centrale ligging in het land, op het kruispunt van de snelwegen A2 
en A27, een zeer gewilde vestigingsplaats voor het bedrijfsleven. 

De recentelijk geupgraded gemeenschappelijk entree 
is voorzien van een representatieve ontvangstruimte.
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BESCHIKBARE RUIMTEN
WITBOOM 1 TE VIANEN

OPPERVLAKTE

Op de tweede verdieping van het kantoorgebouw zijn de business units gesitueerd. 
Momenteel is de volgende unit voor verhuur beschikbaar:

Unit

circa 131 m² v.v.o.Unit 2A1

Metrage

PARKEREN

Het kantoorgebouw beschikt over parkeerplaatsen op eigen terrein. 

HUURPRIJZEN

Huurprijs kantoorruimte:  € 85,- per m² v.v.o. per jaar;
Huurprijs parkeerplaatsen:  € 350,- per plaats per jaar;

Bovengenoemde prijzen dienen te worden vermeerderd met BTW.

Per 31-8-2021 (eerder in overleg)

Beschikbaarheid
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OPLEVERINGSNIVEAU
WITBOOM 1 TE VIANEN

ALGEMENE RUIMTEN
 

 Gemeenschappelijke entree voorzien van meubilair;

 Lift;

 Sanitaire ruimte (gemeenschappelijk);

 Pantry (gemeenschappelijk).

KANTOORRUIMTE 
 

 Huidige scheidingswanden; 

 Huidige vloerafwerking. 

 Systeemplafonds voorzien van verlichting; 

 Deels voorzien van airco-units; 

 Brandmeldinstallatie; 

 Centrale mechanische ventilatie; 

 Kabelgoten voorzien van databekabeling      

 Zonwering buitenzijde; 

 CV-installatie voorzien van radiatoren.

De kantoorunits worden gebruiksklaar opgeleverd.
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BEREIKBAARHEID
WITBOOM 1 TE VIANEN 

Per auto: 
Per auto is het kantoorgebouw gelegen aan de Witboom 1 te Vianen uitstekend te 
bereiken. Vanwege de strategische ligging nabij de A27 (afslag A27) en A2 (afslag 11)  is 
het kantoorgebouw vanuit heel Nederland optimaal te bereiken.

Per openbaar vervoer:
Het object is tevens goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Direct tegenover het 
gebouw zijn twee bushalten gelegen met diverse lijnen richting Vianen of Utrecht 
Centraal.

Uitstekende bereikbaarheid door de ligging nabij de 
A27 en A2.
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PLATTEGRONDEN
WITBOOM 1 TE VIANEN

Tweede verdieping 
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FOTO’S
WITBOOM 1 TE VIANEN 
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MEER INFORMATIE
TREC UTRECHT B.V. 

A.    Croeselaan 251 BSA
         3521 BR Utrecht
T.     030 - 307 96 10
E.     utrecht@trec.nl


