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BEDRIJFSRUIMTE
VERMOGENWEG 129 MIJDRECHT

TE HUUR € 1.675 per maand ex. BTW



KENMERKEN

BEGANE GROND
ca. 99 m² b.v.o.

VERDIEPING
ca. 98 m²

BTW BELAST
ja

BOUWJAAR
2019

PARKEERFACILITEITEN
4 eigen parkeerplaatsen 2



OMSCHRIJVING

Hoogwaardig afgewerkte NIEUWBOUW (Hoek) 

bedrijfsunit, gelegen op een strategische locatie op 
Parkeren:

het bedrijventerrein 'Het Werkeiland' in Mijdrecht, Het pand beschikt over 4 eigen parkeerplaatsen , 
gemeente De Ronde Venen. 
 waarvan 1 parkeerplaats met een voorbereiding voor een 
Bij de unit behoren 4 parkeerplaatsen. Deze E-laadpaal. Tevens bevindt zich aan de voorzijde van het 
hoekunit heeft een zeer fraaie moderne glaspui en pand een terras.

de verdieping is voorzien van raampartijen zowel aan 

de voorzijde als de zijkant.
 
Aanvaarding:



 Op korte termijn.


Indeling:
 


Begane grond: ca. 99 m² b.v.o.
 

Entree middels separate toegang, overheaddeur, 

meterkast, toilet en vaste trap naar verdieping. 

Daglichttoetreding via de ramen op de verdieping. 

Vloerbelasting ca. 1.500 kg/m².
 

De vrije hoogte van de begane grond is ca. 4 m.
 



 

Verdieping: ca. 98 m² b.v.o.
 

Kantoorruimte met voldoende daglichtinval door 
raampartijen aan beide zijden.





Bijzonderheden:


- nieuwbouw

- luxe uitstraling

- draai-kiepramen op verdieping

- toilet

- keuken /  pantry voorbereiding op verdieping

- vloerbelasting begane grond ca. 1.500 kg/m²

- hoge elektrisch bedienbare overheaddeur met 
separate loopdeur

- uitstekende ligging met aansluiting op provinciaal 
wegennet






Gebruiksmogelijkheden:


De units zijn bedrijfsmatig geschikt voor vele 
doeleinden (bedrijfscat. 5), zowel voor werkplaats/
lichte productie, opslag van archief en diverse 
materialen als voor diverse bedrijfsactiviteiten met 
kantoor, w.o. zakelijke dienstverlening.






Servicekosten:


Inbegrepen in de huurprijs.
















PLATTEGROND Begane grond



PLATTEGROND verdieping



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

Bereikbaarheid en locatie:

Het project is gelegen aan de rand van het 
nieuwste bedrijventerrein 'Het Werkeiland' van 
Mijdrecht, gemeente De Ronde Venen, aan de 
Vermogenweg, goed zichtbaar vanaf de 
Provinciale weg N196, Haarlem-Hilversum met 
aansluiting op de autosnelwegen A2, A5 en A9 
en aansluiting via Provinciale weg N201 naar 
Den Haag, Rotterdam en Schiphol.




Gemeente de Ronde Venen:

Tussen Amsterdam en Utrecht ligt de gemeente 
De Ronde Venen. Met een oppervlakte van 117 
km2 is De Ronde Venen één van de meest 
omvangrijke gemeenten in de provincie Utrecht. 
De gemeente telt maar liefst acht kernen, die elk 
hun eigen sfeer en karakter hebben. Dat zijn: 
Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, 
Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis.



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


