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SOLITAIR KANTOORPAND TE KOOP! 

Representatief vrijstaand kantoorobject gelegen op het nieuwste
bedrijventerrein van Mijdrecht, "het Werkeiland". Het object heeft een
moderne uitstraling en is gerealiseerd met gebruikmaking van
hoogwaardige onderhoudsarme materialen. De kantoren zijn efficiënt
ingedeeld en nagenoeg gebruiksklaar. Dit geldt tevens voor de
bedrijfswoning gelegen op de 2e etage met vrij, panoramisch uitzicht. 

Verhuur is bespreekbaar! 

Indeling: 
begane grond : ca. 100 m² b.v.o. 
Entree, toiletvoorziening, trapopgang naar de verdieping, bergkast en
kantoorruimte. 
1e verdieping : ca. 100 m² b.v.o. 
Overloop met trapopgang naar de 2e verdieping, kantoorruimte,
kantineruimte. 
2e verdieping : ca. 100 m² b.v.o. 
Overloop, woonkamer, woonkeuken, slaapkamer met badkamer. 

Opleveringsniveau: 
kantoor: 
• afgewerkte wanden 
• verwarming middels vloerverwarming 
• vloer voorzien van tegels 
• airconditioning 
• systeemplafonds met geïntegreerde verlichtingsarmaturen 
• kabelgoten 
• alarm 
• pantry 

woning: 
• afgewerkte wanden en plafonds middels stucwerk 
• luxe keuken 
• tegelvloer 
• alarminstallatie 
• verwarming middels vloerverwarming 
• badkamer v.v. (bubbel)ligbad, separate douche, toilet en wasmachine-
inrichting 

De servicekosten bedragen € € 868,26 per kwartaal. 



Gebruiksmogelijkheden: 
Uitstekend geschikt diverse kantoorgebruik en/of
showroom, gecombineerd met wonen. 

Parkeren: 
Een 5-tal eigen parkeerplaatsen, daarnaast ruime
parkeermogelijkheden in de directe omgeving. 

Bijzonderheden: 
• moderne architectuur 
• uitstekende situering 
• wonen met werken combineren 
• prachtig uitzicht 
• hoog opleveringsniveau 

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. 
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A2 Bedrijfsmakelaars

A2 bedrijfsmakelaars is een initiatief van Gunther bedrijfsmakelaars.
Gunther bedrijfsmakelaars is al meer dan 15 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.

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.

(Alle informatie in deze informatiebrochure is globaal en vrijblijvend, er kunnen geen rechten aan worden ontleend)


