
TE HUUR
Hoge Eng-West 36, Putten



PROJECTINFORMATIE
Hoge Eng-West 36, Putten

Hoge Eng West 34-36 te Putten 




Gelegen op een centrale locatie van het bedrijventerrein ''De Hoge Eng’’ treffen we deze bijzonder representatieve 
kantoorruimte. Ben jij zoek naar net die extra stap naar succes? Dan is deze kantoorruimte zeker een goed begin.

Je treft deze kantoorruimte van ca. 110 vierkante meter op een representatieve locatie. Het voordeel van deze 
locatie is ook de ligging nabij het centrum van Putten, het station en diverse uitvalswegen. Zo weten opdrachtgevers 
en klanten jou altijd te vinden. Op het bedrijventerrein zijn diverse kantoor- en bedrijfsruimtes aanwezig. Voor en 
rondom het pand is voldoende parkeergelegenheid aanwezig (ook voor jouw klanten!). Nieuwsgierig geworden of dit 
de nieuwe stap is in jouw carriére? Lees dan snel verder:




Indeling van deze kantoorruimte:

Centrale entree-/hal met meterkast. Deur naar recht die leidt naar een ruimte die bijvoorbeeld ingericht kan worden 
als receptie/front desk. Centrale hal met toegang naar de diverse separate ruimtes op deze verdieping. Alle 
kantoorruimtes zijn voorzien van systeemplafonds, kabelgoten, draai- en kiepkozijnen en keurige wandafwerking 
(wel zo representatief!).

Voorzieningen in de kantoorruimtes:

- Airco installatie aanwezig;

- Alarm installatie aanwezig; 

- Kabelgoten met stopcontacten en internetaansluitingen in elke ruimte:

- Systeemplafonds; 

- Toiletvoorziening met fonteintje; 

- Alle kantoorruimtes zijn af te sluiten van elkaar (zelfstandig werken is dus mogelijk); 

- Ruimtes zijn eventueel (in overleg met verhuurder) anders in te delen; 

- Verhuurder draagt zorg voor het periodiek wassen van de beglazing van het pand, de Cv-ketel d.m.v. een 
onderhoudscontract;




Ben jij nieuwsgierig of dit wellicht jouw nieuwe werkplek kan zijn? Neem dan snel contact op met ons kantoor. Wij 
plannen graag een bezichtiging in om je alle mogelijkheden te vertellen!




Huurprijs € 100,- per vierkante meter per jaar excl. servicekosten;




Servicekosten € 5,- per vierkante meter per jaar;



LIGGING & BEREIKBAARHEID
Hoge Eng-West 36, Putten



FOTOREPORTAGE
Hoge Eng-West 36, Putten



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


