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BEDRIJFSRUIMTE
DE CORRIDOR 12 D BREUKELEN

TE HUUR € 113 per m² per jaar



KENMERKEN

TOTALE OPPERVLAK
Ca. 188 m² BVO

BEGANE GROND
Ca. 115 m² BVO

VERDIEPING
Ca. 123 m² BVO

VRIJE HOOGTE
Ca. 4 meter

AANTAL BOUWLAGEN
2

PARKEREN
Royale parkeermogelijk-
heden

BOUWJAAR
2007

GEBRUIKSMOGELIJK-
HEDEN
Uitstekend geschikt voor
productie en/of opslag in
combinatie met kantoor



OMSCHRIJVING

Nette bedrijfsunit, onderdeel uitmakend van een 
Nutsvoorzieningen:

modern kleinschalig bedrijfsverzamelgebouw. Zeer Huurder wordt zelf contractant bij de nutsbedrijven voor 
gunstig gelegen bij de afrit Breukelen op het de levering van gas, water en elektra.

bedrijventerrein Breukelerwaard.
 



 
Gebruiksmogelijkheden:


Beschikbare unit:
 Uitstekend geschikt voor productie, opslag in combinatie 

De Corridor 12D – Huurprijs € 1.770,- per maand ex. met kantoorgebruik.

BTW
 

Begane grond: ca. 115 m² b.v.o.
 
Parkeren:

Entree met trapopgang naar de verdieping, Royale parkeermogelijkheden.

bedrijfsruimte met elektrische overheaddeur en 

Toilet. Vloerbelasting ca. 1.500 kg/m².
 
Huurprijsindexatie: 



 Jaarlijks op basis van de Consumentenprijsindex, reeks 
Verdieping: ca. 73 m² b.v.o.
 CPI-alle huishoudens (2015 = 100) zoals gepubliceerd 
Kantoorruimte met separate pantry + toilet en door het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

inpandige berging.
 

Moderne en industriële uitstraling, er is gebruik 
Zekerheidstelling:

gemaakt van veel glas waardoor de gehele ruimte De borgstelling bedraagt 3 maanden huur (en indien van 
erg licht is.
 toepassing) te vermeerderen met servicekosten en btw. 


 Deze borgstelling dient als zekerheid voor verhuurder en 

Voorzieningen:
 dient door huurder voor de ingangsdatum van het 

- eigen aansluiting gas, water, elektra en ISRA
 huurcontract te zijn afgegeven in de vorm van een 
- gedeelde glasvezel internet aansluiting met eigen bankgarantie/waarborgsom.

IP adressen (Excl.)
 

- systeemplafond met geïntegreerde verlichting
 
Beschikbaar:

- alarminstallatie
 Op korte termijn.

- separate pantry
 

- afgewerkte wanden, plafond en vloer
 



 


Servicekosten: 
 


€ 50,- per maand, te vermeerderen met 

omzetbelasting, bij vooruitbetaling per kwartaal te 

voldoen, voor de kosten van de navolgende levering 

van zaken en diensten: 
 

- glasbewassing buitenzijde; 
 

- onderhoud terrein en parkeerplaatsen; 
 

- buitenverlichting; 
 

- glasverzekering; 
 

- onderhoud riolering buitenterrein; 
 

- onderhoud en reinigen dak; 

- onderhoud en periodieke controle 
brandblusapparatuur; 

- onderhoud en schoonmaak buitengevel. 



























PLATTEGROND





KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

Bereikbaarheid:

Breukelen ligt in de Utrechtse gemeente Stichtse 
Vecht. Een plek met een rijke historie dat nu 
vooral nog zichtbaar is aan de in de 16e en 17e 
eeuw gebouwde buitenplaatsen met misschien 
wel als bekendste daarvan Kasteel Nijenrode.

De bereikbaarheid met de auto is uitstekend. 
Binnen vijf autominuten zijn de op- en afritten 
van de A2 te bereiken. Hierdoor kan men in 20 
minuten in de binnenstad van Amsterdam en 
Utrecht zijn. 

Gelegen tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en de 
Loosdrechtse Plassen met de rivier de Vecht 
door het hart van het dorp. Maar ook op 
loopafstand van NS-station Breukelen!



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



A2 bedrijfsmakelaars
 

A2 bedrijfsmakelaars is een initiatief van Gunther 

bedrijfsmakelaars. Gunther bedrijfsmakelaars is al 
meer dan 20 jaar aktief in de bemiddeling van

bedrijfsonroerend goed in de regio Zaanstad. Sinds 
2008 is deze tweede zelfstandige vestiging onder de 
naam A2 bedrijfsmakelaars aktief in de regio regio 
Vechtstreek – Ronde Venen en Uithoorn / Aalsmeer.




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


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.














