
0297 231050

info@a2bedrijfsmakelaars.nl



www.A2bedrijfsmakelaars.nl

KANTOORRUIMTE
VERMOGENWEG 9 MIJDRECHT

TE HUUR  € 2.792 per maand ex. BTW



KENMERKEN

TOTALE OPPERVLAK
300 m²

IN UNITS VAN
0 m²

BTW BELAST
ja

BOUWJAAR
2004

PARKEERFACILITEITEN
9 parkeerplaatsen 3



OMSCHRIJVING

Zeer representatief halfvrijstaand kantoorobject 
Gebruiksmogelijkheden: 

gelegen op het nieuwste bedrijventerrein van Uitstekend geschikt voor divers kantoorgebruik en/of 
Mijdrecht "Het Werkeiland". Het object heeft een showroom. 

moderne uitstraling en is gerealiseerd met 

gebruikmaking van hoogwaardige onderhoudsarme 
Parkeren: 

materialen. De kantoren zijn efficiënt ingedeeld en Een 9-tal eigen parkeerplaatsen, daarnaast ruime 
nagenoeg gebruiksklaar. 
 parkeermogelijkheden in de directe omgeving.



 



 



Indeling: 
 
Bijzonderheden: 


Begane grond : ca. 100 m² b.v.o. 
 • servicekosten nader te bepalen 

Entree, meterkast, opberg-/archief-/magazijnruimte, • moderne architectuur 

trapopgang naar 1e verdieping, kantineruimte met • uitstekende situering 

extra bergkast en kantoorruimte.
 • prachtig uitzicht



 

1e verdieping : ca. 100 m² b.v.o.
 


Natte ruimte met apart heren - en damestoilet 
Zekerheidstelling:

voorzien van douche, overloop met trapopgang naar De borgstelling bedraagt 3 maanden huur (en indien van 
de 2e verdieping, serverruimte en 3 kantoorruimten.  
 toepassing) te vermeerderen met servicekosten en btw. 
2e verdieping : ca. 100 m² b.v.o.
 Deze borgstelling dient als zekerheid voor verhuurder en 
Technische ruimte met mogelijkheid voor extra dient door huurder voor de ingangsdatum van het 
opslag en 3 kantoorruimten.
 huurcontract te zijn afgegeven in de vorm van een 


 bankgarantie /waarborgsom.


 


Opleveringsniveau: 
 



• afgewerkte vloeren en wanden
 
Aanvaarding: 

• systeemplafonds met geïntegreerde Per  direct.

verlichtingsarmaturen
 

• verwarming middels cv-radiatoren voorzien van 

thermostaatkranen.
 

• luchtbehandelingsinstallatie en airconditioning
 

• kabelgoten, volledig bedraad vanaf de 

serverruimte
 

• inbraak- en brandalarm alsmede 

ontruimingscentrale
 

• volwaardige keuken voorzien van vaatwasser, 

combi-magnetron, koelkast en vriezer
 

• toiletgroep met doucheruimte
 

• glasvezelaansluiting
 

• elektrische zonwering extern op 2e verdieping
 

• raamdecoratie
 

• laadpunt voor elektrische auto
 



 


 


 



 












PLATTEGROND
plattegrond vermogenweg 91



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART



Bereikbaarheid: 

Het object is gelegen op het meeste noordelijke 
deel van het bedrijventerrein van Mijdrecht, "Het 
Werkeiland". In goede verbinding met de 
Provincialeweg N201 en de Rijksweg A2. Op 
korte afstand is tevens een bushalte gelegen.





Locatiegegevens: 

Tussen Amsterdam en Utrecht ligt de gemeente 
De Ronde Venen. Sinds de herindeling met de 
gemeente Abcoude per 1 januari 2011, bestaat 
de gemeente uit acht dorpskernen. Dat zijn: 
Abcoude, Amstelhoek, Baambrugge, De Hoef, 
Mijdrecht, Vinkeveen, Waverveen en Wilnis.  De 
gemeente De Ronde Venen is een groen en 
waterrijk gebied. Gelegen in het Groene Hart, 
biedt de gemeente diverse mogelijkheden om 
te recreëren en te verblijven en te genieten van 
de rust, de ruimte en de natuur. 



HEEFT U INTERESSE 

IN DIT PAND?

NEEM DAN CONTACT MET ONS OP!

A2 BEDRIJFSMAKELAARS
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