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BEDRIJFSRUIMTE
RENDEMENTSWEG 3 A MIJDRECHT

TE HUUR / TE KOOP € 6.250 p.m. / € 985.000 k.k. ex. BTW



KENMERKEN

OPPERVLAK
BEGANE GROND
ca. 750 m²

OPPERVLAK
VERDIEPING
ca. 375 m²

BTW BELAST
ja

BOUWJAAR
1999

PARKEERFACILITEITEN
8 parkeerplaatsen alsmede
laad -en losruimte

OPPERVLAKTE PERCEEL
ca. 1.225 m²

AANVAARDING
op korte termijn



OMSCHRIJVING

Objectgegevens:
 
Opleverniveau:

Modern afgewerkt en representatief bedrijfs-/ - gladde betonvloer in de bedrijfsruimte

kantoorgebouw (bj.1999), op een hoek gelegen. - overheaddeur, elektrisch bedienbaar

Door toepassing van uitgebreide slimme domotica - natuurstenen vloer in openbare ruimtes op begane 
en onder meer elektrisch bedienbare zonwering aan grond

de buitenkant van de ramen is een comfortabele - CV installatie

werkomgeving gecreëerd. De voorzijde van het - airconditioning

pand wordt gekenmerkt door een royale entree met - alarminstallatie

luifel en vide, hetgeen een plezierig ruimtelijk effect - kabelgoten voor elektra en data

geeft.
 - systeemplafond met inbouwverlichting en 


 bewegingsmelders


Indeling:
 - rookmelders


Begane grond:
 - aluminium kozijnen met kiep/kantelramen en dubbele 

Totaal ca. 750m² bedrijfsruimte, thans als volgt beglazing

ingedeeld:
 - elektrisch bedienbare zonwering

Entree met vide, royale open spiltrap naar - vloerverwarming

verdieping alsmede ca. 250 m² kantoorruimte 

verdeeld over diverse vertrekken, alle aan de 
Gebruiksmogelijkheden:

voorzijde van het pand. Een keukenvertrek met ruim Bij uitstek geschikt voor uiteenlopende 
keukenblok aan weerszijden van het vertrek, kantooractiviteiten met representatieve ontvangst in 
bergkast met elektrische boiler, 2 luxe afgewerkte combinatie met grote en hoge bedrijfsruimte.

sanitair ruimtes, ruime kantine. 
 


Bedrijfshal met een totaal oppervlak van ca. 500 m² 
Zekerheidsstelling:

is toegankelijk vanuit kantoor en d.m.v. elektrische De borgstelling bedraagt 3 maanden huur (en indien van 
overheaddeur en is voorzien van gasgestookte toepassing) excl. btw. Deze borgstelling dient als 
heaters en airco. Stookruimte/ketelhok.
 zekerheid voor verhuurder en dient door de huurder 


 voor de ingangsdatum van het huurcontract te zijn 

Verdieping:
 afgegeven in de vorm van een bankgarantie/

Totaal ca. 375 m² kantoorruimte verdeeld over waarborgsom.

diverse vertrekken, geconditioneerde serverruimte, 

grote boardroom, garderobe/kitchenette met 
Parkeren:

voorraadkast en aparte bergkast met boiler en 8 parkeerplaatsen alsmede laad- en losruimte op eigen 
uitstortgootsteen. Toegang tot bedrijfshal middels terrein. 

stalen trap.
 Mogelijkheid om het aantal parkeerplaatsen uit te 


 breiden.


 


 
Bijzonderheden:


 - uitstekende situering 


 - prima bereikbaarheid


 - representatief kantoorgebouw


 - modern geoutilleerd. 


 


 


 


 


 
























KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

Bereikbaarheid:


Centraal gelegen op 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 OBJECT?

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.










