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Ligging: 





Businesspark IJsseloord 2 is direct gesitueerd aan de A12/N325. Het businesspark wordt gekenmerkt door een 
hoogwaardige uitstraling door de parkachtige inrichting, groenvoorziening en gecontroleerde architectuur. 




Bereikbaarheid: 





Het businesspark is uitstekend bereikbaar met eigen vervoer door de unieke ligging aan het Velperbroekcircuit met 
aansluitingen op onder andere de A12 (Den Haag-Arnhem-Oberhausen), de A50 (Den Bosch-Arnhem-Apeldoorn), de 
A348 (Arnhem-Zutphen) en de A325 (Arnhem-Nijmegen). Het businesspark is ook met het openbaar vervoer goed 
bereikbaar door middel van meerdere bushaltes op IJsseloord 2 welke een directe busverbinding hebben met 
Arnhem-Centraal. 




Vloeroppervlakte: 





Beschikbaar vanaf begin Oktober 2020 (nieuwbouw) waarvan nu nog ca. 800 m2 voor verhuur beschikbaar is, als 
volgt verdeeld: 




-	Unit 1 (links) ca. 120 m² 

Verdiepingsvloer (kantoor) ca. 110 m²




-	Unit 2 (midden) ca. 177 m² 

Verdiepingsvloer (kantoor)  ca. 170 m²




-	Unit 3 (rechts) ca. 118 m²

Verdiepingsvloer (kantoor)  ca. 115 m²




Het object heeft een maximale belastbare vloeroppervlak van: 




-	Kantoorruimte (verdiepingsvloer) ca. 400kg per m2

-	Bedrijfsruimte (begane grondvloer) ca. 2500m2 per m2
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Opleveringsniveau: 





Het object zal worden opgeleverd inclusief:

-	Verwarming en koeling (vloer)

-	Afzuiginstallatie

-	1 Sanitaire groep per unit

-	Aansluitingen t.b.v. realisatie keuken

-	Basisverlichting

-	Internet (glasvezel verbinding)

-	Blusvoorzieningen aanwezig

-	2  parkeerplaatsen per unit




Huurprijs: 





Bedrijfsruimte € 79,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.

 

Kantoorruimte € 89,- per m² per jaar, te vermeerderen met BTW.  




Parkeren: 





Er zijn in totaal  6  parkeerplaatsen beschikbaar 2 parkeerplaatsen per unit.  





Duur overeenkomst 





De business units worden verhuurd voor een periode die door huurder en verhuurder nader bepaald wordt. 





Aanvaarding: 





In overleg nader te bepalen. 
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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


