
Kantoorruimte in units vanaf 40 m²
Visbystraat 23


7418 BE  Deventer



TE HUUR



Omschrijving
Courante en moderne kantoorruimte op 
zichtlocatie!




Binnen een modern bedrijfsgebouw bieden wij 
hoogwaardig afgewerkte kantoorruimte voor 
verhuur aan met een totale oppervlakte van 96 m².




De in het oog springende locatie aan de 
Zweedsestraat/Visbystraat, is uitstekend gelegen 
t.o.v. de Rijksweg A-1 (Enschede, Arnhem, Zwolle 
en Amsterdam).





















De ruimten:




- Begane grond, totaal ca. 96 m²: VERHUURD




- 1e verdieping, totaal ca. 96 m²: € 850,- per 
maand, te vermeerderen met omzetbelasting.




- 1e verdieping, kamer 1 (ca. 56 m²): € 500,-- per 
maand, te vermeerderen met omzetbelasting.




- 1e verdieping, kamer 2 (ca. 40 m²): € 400,-- per 
maand, te vermeerderen met omzetbelasting.
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Servicekosten:




€ 25,-- per m² per jaar te vermeerderen met BTW. 
Dit geldt als vergoeding aan verhuurder voor onder 
andere het verbruik van gas, water en elektra 
(inclusief airco).







Opleverniveau:




De kantoorruimte wordt "turn-key" aangeboden, 
onder andere met de volgende voorzieningen:




- Systeemplafonds v.v. 
inbouwverlichtingsarmaturen;

- Pantryruimte v.v. keukenblok;

- Airconditioningunit (geïntegreerd in 
systeemplafond)

- 2 Toiletten

- Centrale verwarming middels radiatoren;

- Brandwerende middelen conform eis brandweer;

- Gespakte wanden;

- Kabelgoten v.v. wandcontactdozen, loze 
aansluitingen t.b.v. data en telefonie;

- Vensterbanken.







Parkeerplaatsen:




Totaal behoren er bij de kantoorruimte 3 
parkeerplaatsen, naar rato te verdelen.
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Locatie
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Plattegronden
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Kadastrale kaart

Bestemmingsplan:

U kunt het bestemmingsplan opvragen bij ons kantoor.

Adres:  

Visbystraat 23






Postcode / Plaats:


7418 BE  Deventer

Gemeente:

Deventer






Sectie / Perceel:


 C/2772 
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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


