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KANTOORRUIMTE
VEENWEG 158 MIJDRECHT

TE HUUR v.a. € 630 per maand ex. BTW



KENMERKEN

TOTALE OPPERVLAK
170 m²

KANTOORRUIMTE
1e verdieping ca. 80 m²
2e verdieping ca. 90 m²

PARKEERFACILITEITEN
Parkeergelegenheid op
eigen terrein

BOUWJAAR
2000

VERDIEPINGEN
2

AANVAARDING
per direct



OMSCHRIJVING

Object:
 
Gebruiksmogelijkheden: 

Luxe kantoorruimtes, gelegen op de eerste en Uitstekend geschikt voor diverse kantooractiviteiten 
tweede verdieping van het markante alsmede te gebruiken als showroom. 

kantoorgebouw 'Veenstaete', gelegen op 

strategische locatie.  De kantoorruimtes zijn turn key 
Parkeren: 

en voorzien van royale raampartijen wat zorgt voor Ruime parkeermogelijkheden op eigen terrein. 

veel natuurlijke lichtinval. Gemeenschappelijk 

gebruik van o.a. spreekkamer (2e etage), keuken en 
Zekerheidstelling:

sanitair.
 De borgstelling bedraagt 3 maanden huur (en indien van 


 toepassing) te vermeerderen met servicekosten en btw. 

Indeling: 
 Deze borgstelling dient als zekerheid voor verhuurder en 

Centrale entree op de begane grond en fraaie ruime dient door huurder voor de ingangsdatum van het 
spiltrap naar de verdiepingen. Royale overloop en huurcontract te zijn afgegeven in de vorm van een 
gemeenschappelijke ruimte met  keuken en bankgarantie /waarborgsom

toiletvoorziening. Vanuit deze centrale ruimte 

toegang tot de diverse kantoorruimtes.
 
Bijzonderheden: 



 • uitstekende situering 


Beschikbare ruimtes:
 • zeer representatieve uitstraling


1e verdieping: ca. 80 m² (excl. aandeel • turn key opleveringsniveau


verkeersruimten en sanitaire voorzieningen)
 

Huurprijs  € 917,- per maand exclusief BTW
 
Aanvaarding: 

Servicekosten € 183,- per maand exclusief BTW
 Per direct.

Kantoorruimte voorzien van vloerbedekking (1 jaar  

oud) en kitchenette. Separate, af te sluiten (directie) 

kamer gescheiden door een gedeeltelijke dichte 

wand met glazen kozijn. In deze (van veel daglicht 

voorziene) kamer is plaats voor een ruime werkplek 

en een vergadertafel met stoelen. Meubilair ter 

overname. 
 



 


2e verdieping: ca. 90 m² (op plattegrond 


aangegeven met V) (incl. aandeel verkeersruimten en 

sanitaire voorzieningen)
 

Huurprijs  €630,- per maand exclusief BTW
 

Servicekosten  €137,50 per maand exclusief BTW
 

Kantoorkamer, te gebruiken als zelfstandig kantoor 

te gebruiken maar ook geschikt t.b.v. flexwerk.
 



 


Opleveringsniveau: 


• systeemplafonds met verlichtingsarmaturen

• afgewerkte wanden en plafonds

• centrale verwarming middels radiatoren

• alarm 

• video-/intercominstallatie

• airconditioning

• screens (zonwering)














PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

Bereikbaarheid: 

Gelegen aan de rand van het bedrijventerrein 
De Ronde Venen en ontsloten via de 
Industrieweg, Provinciale wegen N201 en N196 
heeft dit kantoor een strategisch gunstige 
ligging. Mijdrecht ligt centraal in Nederland 
waardoor Amsterdam, Aalsmeer, Schiphol en 
Hilversum uitstekend te bereiken zijn. De 
gemeente De Ronde Venen omvat de kernen 
Mijdrecht, Vinkeveen/Waverveen, Wilnis en 
Abcoude.



HEEFT U INTERESSE 

IN DIT PAND?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

A2 BEDRIJFSMAKELAARS

Veenweg 158 A

3641 SM, Mijdrecht

0297 231050

info@a2bedrijfsmakelaars.nl

www.A2bedrijfsmakelaars.nl



Inmiddels is A2 bedrijfsmakelaars gevestigd op een

markante locatie op het bedrijventerrein in

Mijdrecht, midden in het werkgebied. Een

gespecialiseerd team van makelaars en adviseurs

staat voor u klaar om u te adviseren op het gebied

van bedrijfshuisvesting in de ruimste zin van het

woord. Wij beschikken over een uitgebreide

portefeuille met een gevarieerd aanbod. A2

bedrijfsmakelaars is dé specialist op het gebied van

bedrijfsmakelaardij in Gemeente De Ronde Venen!

Ons werkgebied is de complete regio tussen Utrecht

en Amsterdam langs/nabij Rijksweg A2 (o.a.

Mijdrecht, Vinkeveen, Uithoorn, Aalsmeer, Schiphol

e.o. en Utrecht, Stichtse Vecht en Abcoude).




A2 bedrijfsmakelaars beschikt over een uitgebreide 
portefeuille met een gevarieerd aanbod in zowel 
bestaande als nieuwbouw locaties.

U bent van harte welkom voor een nadere

kennismaking bij ons op kantoor.

Voorbehoud





Voorbehoud


Alhoewel de nodige zorgvuldigheid is betracht,

wordt voor de inhoud van deze brochure noch door

A2 bedrijfsmakelaars noch door de opdrachtgever 
enige aansprakelijkheid aanvaard voor onjuistheid of 
onvolkomenheid van de vermelde gegevens. Deze 
brochure dient slechts te worden beschouwd als een 
uitnodiging om een bieding te doen. Een potentiële 
huurder of koper dient zelf bij de gemeente na te 
gaan of de beoogde bedrijfsvestiging ter plaatse is 
toegestaan.








