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EEN UNIEKE KANS VOOR HET HUREN VAN EEN KLEIN KANTOOR! 





Huur flexibel een kantoorkamer vanaf ca. 27 m², helemaal full service, en krijg daarbij ook het gebruik van ruim 145 

m² gezamenlijke functionele ruimtes zoals keuken, ontmoetingsruimte, vergader-/presentatieruimte, wachtruimte, 
toiletten enz.! Huur gemakkelijk, efficiënt en volledig verzorgd. Alle servicekosten en overige huisvestingskosten zijn 
namelijk al verrekend in de huurprijs. U krijgt dus geen extra rekeningen.




Dit alles in een zeer representatieve kantorenlocatie met uitgebreide mogelijkheden: uw eigen identiteit, ontvang 
uw bezoek kosteloos, organiseer vergaderingen en houd presentaties.




Het kantoor is gevestigd in bedrijvencomplex Poppenbouwing op bedrijventerrein Hoge Weide. Dit bedrijventerrein 
ligt aan de Randweg, die direct aansluit op de op- en afritten van de A15. Op dit terrein zijn al tientallen bedrijven 
gevestigd, onder andere de distributiecentra van Albert Heijn en Blokker, waarachter dit bedrijvencomplex gelegen 
is.




Ook als u niet over een auto beschikt ligt Geldermalsen gunstig. Het NS-station Geldermalsen neemt namelijk binnen 
het net van spoorverbindingen in ons land een centrale plaats in. Het station is gelegen aan de spoorlijn Utrecht - 's-
Hertogenbosch en de lijn door de Betuwe, die van Elst naar Dordrecht loopt. Het station is sinds 2015 aangesloten op 
het Randstadspoor.





INDELING




Poppenbouwing beschikt over 7 representatieve kantoorkamers, variërend in grootte van ca. 27 tot 69 m². U huurt 
de ruimte en krijgt daarbij gratis gebruik van toiletten, pantry, ontmoetingsruimten en uiteraard verkeersruimten. 
Tevens is er voor de huurders een vergader-/presentatieruimte beschikbaar. Deze ruimte is geschikt voor 12 
personen. Gebruik is kosteloos.
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BESCHIKBARE RUIMTE EN HUURPRIJS





Kantoor 1, ca. 35 m², vanaf € 677,-- excl. btw per maand




Kantoor 2, ca. 60 m², vanaf € 1.136,-- excl. btw per maand




Kantoor 4, ca. 27 m², vanaf € 554,-- excl. btw per maand




Kantoor 1 en 2 zijn naast elkaar gelegen en dus goed te combineren!





VOORZIENINGEN


In de groenvoorziening staat een reclamezuil, waarop u de mogelijkheid heeft om uw eigen bedrijfsnaam en logo te 
presenteren. Dit geeft een extra zakelijke uitstraling en eigen visitekaartje af, op deze manier wordt het echt uw 
eigen kantoor. 




Dankzij het slimme deurbelsysteem kunt u uw eigen bezoek binnen laten. Dit systeem is toegepast in elk van de 
kantoren. De entreedeur kan vanaf de buitenzijde dus alleen geopend worden door middel van een sleutel.




Centraal kan uw eigen kantoorkamer afzonderlijk op het alarm gezet worden.




Alle kantoorkamers zijn voorzien van lamellen, vloerbedekking, systeemplafonds met verlichtingsarmaturen met LED, 
mechanische afzuiging en airco.




Er is zowel Wi-Fi als bedraad netwerk op een supersnel professioneel glasvezelnetwerk. Iedere kantoorkamer heeft 
een eigen IP-adres. Er wordt hierbij tevens een faciliteit geboden voor vaste telefonie via VoIP. Aansluiting is voor 
eigen rekening: u mag naar eigen wens een nummer en provider kiezen. Uiteraard kunt u hiervoor gebruik maken van 
de bekabeling en patchkast.




De aangename ontmoetingsruimte is voorzien van meubilair zoals op tekening aangeven. Dit zijn bartafels met 
krukken. De professionele vergaderruimte is voorzien van een vergadertafel met 12 stoelen.




In de ontmoetingsruimte op de begane grond staat een koffieapparaat (bonenmachine), thee- en waterapparaat 
waar u gratis gebruik van kunt maken.
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FULL SERVICE


Het huren van een kantoor in Poppenbouwing is gemakkelijk, efficiënt en volledig verzorgd. Alle servicekosten en 

overige huisvestingskosten zijn namelijk al verrekend in uw huurprijs. Bij ons krijgt u dus geen extra rekeningen. 





DE HUUR IS INCLUSIEF:


gas, water en elektra, internet provider, gebruik en onderhoud alarmsysteem, doorschakeling naar meldkamer, 

afvalverwijdering, aanslag bsr (als woz, waterschapslasten enz.), schoonmaak en diverse kleine huisvestingskosten.





EN U KUNT NATUURLIJK REKENEN OP UITSTEKEND BEHEER:


jaarlijks onderhoud blusvoorzieningen, cv-ketel en mechanische afzuiging, schoonhouden dakbedekking om lekkages 
te voorkomen, onderhoud groenvoorziening en schoonhouden terrein, onderhoud straatwerk en 
gladheidsbestrijding.

Verder zit onbeperkt gebruik van koffie-, thee en water bij de huur inbegrepen. U kunt 24 uur per dag terecht in uw 
kantoor. 





PARKEREN


Er zijn voldoende gratis parkeerplaatsen voor de deur.

Uitgebreidere informatie en tekeningen zijn op aanvraag verkrijgbaar.





ENERGIELABEL


Het pand is voorzien van energielabel A. Het certificaat is op te vragen.
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Hoe breng ik een bod uit?

Wanneer het voorstel per mail of 
telefonisch bij ons binnenkomt, nemen wij 
direct contact op met de eigenaar. De 
eigenaar zal uw voorstel accepteren, een 
tegenvoorstel uitbrengen of uw voorstel 
afwijzen. 





Breng uw bod uit via:


- Rechtstreeks aan de eigenaar na of tijdens

  de bezichtiging

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Zelf uw bedrijfspand verhuren of 


verkopen?

De Online Bedrijfsmakelaar biedt de 

mogelijkheid om als vastgoedeigenaar zelf 
uw bedrijfspand te verhuren of verkopen 
op 14 aanbodsites, met begeleiding van 
een NVM- bedrijfsmakelaar, voor een vast 

éénmalig tarief vanaf € 995,- excl. BTW. 




U doet zelf de bezichtiging, wij de rest! 

Hoe bezichtig ik een bedrijfspand?

Om u een zo goed mogelijk beeld te 
geven van het bedrijfspand, vinden wij 
het belangrijk dat de eigenaar de 
bezichtiging zelf begeleidt. Daarom 
vragen wij de eigenaar om contact met u 
op te nemen voor het maken van  een 
afspraak. Omdat de eigenaar niet 
gebonden is aan kantoortijden kunnen 
bezichtigingen ook vaak ’s avonds of in 
het weekend plaatsvinden.





Vraag een bezichtiging aan via:


- Een contactaanvraag via een aanbodsite

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Overige documentatie


Vaak is er extra documentatie van het 
pand beschikbaar, bijvoorbeeld stukken 
van de Vereniging van Eigenaren, het 
actuele bestemmingsplan, kadastrale 
gegevens en plattegronden. Wilt u deze 
documenten inzien, neem dan contact op 
met de Online Bedrijfsmakelaar.

ALGEMENE INFORMATIE



Mocht u een vrijblijvende bezichting willen inplannen of mocht u naar aanleiding van deze 
brochure, de van deze brochure deel uitmakende bijlagen of anderszins in verband

met dit object vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op.





CONTACTGEGEVENS:




Online Bedrijfsmakelaar

Kerver 19a

5521 DA Eersel

T


E


I

085- 020 1028

info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

www.onlinebedrijfsmakelaar.nl

DISCLAIMER





Ondanks dat deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn 
samengesteld kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend. 

Deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen zijn uitsluitend bedoeld om te informeren en uit te nodigen tot 
het doen van een aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities komt geen overeenkomst tot stand en worden 
onze opdrachtgevers en de Online Bedrijfsmakelaar B.V. niet gebonden. Een overeenkomst komt slechts tot stand door 
aanvaarding van alle essentiële en ondergeschikte punten van een aanbod. De totstandkoming van een overeenkomst 
blijkt uitsluitend uit een schriftelijke kennisgeving door de Online Bedrijfsmakelaar B.V. en/of haar opdrachtgever.



T         085- 020 1028

E         info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

I          www.onlinebedrijfsmakelaar.nl


