
Kantoorruimte 750 m² in units van 10 m²
Kuiperstraat 70


7201 HK  Zutphen

TE HUUR vanaf

€ 300 P.M.



Kenmerken
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Huurprijs

€ 300 p.m. 





BTW belast


ja




Hoofdbestemming


kantoorruimte




Bouwjaar


1915




Bouwvorm


bestaande bouw




Onderhoud binnen






Onderhoud buiten






Afstand tot winkelvoorzieningen






Totale oppervlakte


750 m²




In unites vanaf


10 m²




Servicekosten


-



Omschrijving
De Ezerman”, Monumentaal pakhuis

Kuiperstraat 70

7201 HK Zutphen







In de binnenstad van Zutphen, heeft 1618 
Vastgoed het project "De Ezerman" gerealiseerd. 
De naam komt voort uit de geschiedenis van het 
pakhuis. Het is in 1915 in opdracht van 
ijzerwarenhandelsfirma Brinkmann en Niemeijer 
ontworpen door de architect H.A. Ezerman. Diens 
achterkleinzoon was als architect betrokken bij de 
huidige restauratie van het pakhuis. "De Ezerman" is 
vanwege zijn kenmerkende industriële stijl van 
grote cultuurhistorische waarde en een 
exemplarisch voorbeeld van industrieel erfgoed in 
Nederland.









"De Ezerman" is gelegen in de binnenstad van 
Zutphen, net buiten het hart van het 
winkelcentrum. Het ligt op steenworp afstand van 
de IJsselkade. Het station bevindt zich op een 5 á 
10 minuten loopafstand.

"De Ezerman " is voorzien van een eigen overdekte 
parkeergarage met 9 parkeerplaatsen. De 
verdiepingen zijn te bereiken met een lift of via het 
centrale trappenhuis. Het gebouw biedt een 
inspirerende omgeving om te werken en te wonen.




Het karakteristiek monumentaal pakhuis aan de 
Kuiperstraat bestaat uit vier verdiepingen.

Begane grond: 4 individuele kantoorruimtes en een 
bedrijfsruimte van 126 m2 vvo.

1e verdieping: 11 zelfstandige kantoorunits met een 
gemeenschappelijke ruimte.

Op de 2e en 3e verdiepingen zijn een viertal 
karakteristieke 4-kamer loftappartementen.
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Werken

''De Ezerman'' biedt naast wonen op de 2e en 3e 
verdieping ruimte tot werken. Op de begane 
grond is 126 m2 vvo aan zelfstandige bedrijfsruimte 
gesitueerd. Daarnaast biedt ''De Ezerman'' een 
initiatief voor 15 flexibele werkplekken. Dit initiatief 
wordt gepresenteerd als ''De Ezerman' met als doel 
kleine bedrijven en zelfstandig ondernemers 
passende kantoorruimte te bieden met flexibele 
huurvoorwaarden. Het betreft individuele 
kantoorruimte in een collectieve werkomgeving. 
Tevens biedt ''De Ezerman'' een algemene 
representatieve ruimte.




Er is mogelijkheid tot het bijhuren van overdekte 
parkeerplaatsen.




Huurprijzen van de kantoorunits begane grond/1e 
verdieping bedragen vanaf € 300,- per maand, 
inclusief servicekosten (en gas, water en elektra) + 
gebruik "wifi”.




Flexibele huurtermijn van 6 maanden, vervolgens 
voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 1 
maand.
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Locatie
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Kadastrale kaart

Bestemmingsplan:

De desbetreffende woning heeft een woonbestemming. Het bestemmingsplan is te raadplegen op 

www.ruimtelijkeplannen.nl of ter inzage bij de gemeente.

Adres:  

Kuiperstraat 70






Postcode / Plaats:


7201 HK  Zutphen

Gemeente:

Zutphen






Sectie / Perceel:


 F/10299 
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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


