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CityOffice Lemmer, uw eigen kantoor of werkplek in Lemmer





CityOffice Lemmer is het bedrijfsverzamelkantoor waar ondernemers samenwerken en elkaar ontmoeten. Ben jij 
zelfstandig ondernemer en op zoek naar een flexibele werkplek dan is CityOffice ideaal. Met ruim 500m2 aan 
kantoorunits, vergaderruimtes en flexplekken 

biedt CityOffice ook jou de ideale werkplek. 






Dynamisch en flexibel


Je huurt je eigen kantoor of werkplek op flexibele basis en werkt samen met andere ondernemers in een dynamische 
omgeving. Je kunt de huur altijd per maand opzeggen  waardoor je flexibel blijft.






Alle faciliteiten in één prijs:


Je maakt onbeperkt gebruik van alle faciliteiten die CityOffice biedt, vrijwel alles is voor je geregeld, denk hierbij aan:

-	Gemeubileerde kantoorruimtes

-	Breedband Internet via Wifi

-	Onbeperkt gebruik van koffie en thee

-	Gebruik vergaderruimtes

-	24/7 toegang 

-	Afsluitbare kantoorunits met kastenwanden

-	Keuken/Pantry met servies en vaatwasser

-	Postadres & Inschrijfadres KvK

-	Schoonmaak

-	Gebruik parkeerplaats

-	Elektra en verwarming

-	Gemeentelijke gebruikersbelastingen 

-	Afvoer van afval






Kantoorunits


De afsluitbare kantoren hebben een oppervlakte van 18m2 tot 26m2 en bieden plaats aan 1 tot wel 5 personen. De 
kantoren zijn gemeubileerd en hebben vaste kastenwanden. Uiteraard mag  ook je eigen meubels plaatsen of 
toevoegen. Je huurt al een kantoor vanaf € 219,- per maand, dit inclusief gebruik van alle faciliteiten waaronder 
internet en gebruik van koffie en thee.  
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Flexibele werkplekken





Je kiest een eigen werkplek in de kantoortuin. Hier werk je samen met meerdere ondernemers in  één ruimte. 
Wanneer je even rustig wilt bellen of overleggen kun je gebruikmaken van een flexruimte. Je persoonlijke spullen 
kun je opbergen in een locker. Een werkplek kost € 99,- per maand inclusief gebruik van alle faciliteiten.






Bereikbaarheid en parkeren





CityOffice bevindt zich aan het Lemsterpad 54A,  3 minuten vanaf de snelweg A6 en 2 minuten vanaf het centrum van 
Lemmer. Parkeren is gratis op eigen terrein bij het pand. De bushalte ligt op twee minuten loopafstand. 






Nieuwsgierig? Probeer het één maand gratis uit!





Heb je interesse? Vraag de  brochure aan via de contactbutton van Funda en ontvang deze binnen 5 minuten in je 
mailbox. Uiteraard kun je ook geheel vrijblijvend een bezichtiging aanvragen en kom daarna een maand lang op 
proef. Je mag dan gratis en vrijblijvend één maand uitproberen hoe CityOffice Lemmer bevalt. Na afloop van de 
maand kies je of je blijft of niet.






Vragen en contact





Heb je vragen, plannen, ideeën of wil je en keer komen kijken? Neem contact met ons op, we denken graag met je 
mee.




T: 085 877 19 54 | www. cityoffice .nl | info @ cityoffice. nl
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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


