
TE HUUR

Huurprijs vanaf excl. BTW € 45 per m²/jaar

Merwedeweg 5
BREUKELEN

www.A2bedrijfsmakelaars.nl



Centraal op het bedrijventerrein Breukelerwaard in Breukelen gelegen
representatief, multifunctioneel bedrijfsobject met royale
parkeergelegenheid. De beschikbare ruimte is deels gelegen op de begane
grond en deels t.h.v de eerste verdieping. 

Indeling: 
Begane grond: 
Centrale entree, hal met trapopgang naar de verdieping, diverse kantoor-
/studioruimten variërend in afmeting. 
1e verdieping : 
Royale overloop met sanitaire groep, diverse kantoorvertrekken variërend
in oppervlakte. 

Vloeroppervlakte: 
Studio/atelier b.g. : ca. 490 m² 
Studio-/kantoorruimte 1e verd. : ca. 525 m² 

Opleveringsniveau: 
Studio-/atelierruimte b.g.:

Deels systeemplafonds met geïntegreerde verlichting
Afgewerkte wanden en vloeren
Kantineruimte met pantry
Toiletvoorzieningen
Verwarming middels radiatoren
Alarminstallatie

Studio-kantoorruimte 1e verd.:
Verwarming middels radiatoren
Systeemplafond met geïntegreerde verlichtingsarmaturen
Vloerbedekking
Kantineruimte met pantry
Toiletvoorzieningen
Alarminstallatie

Gebruiksmogelijkheden: 
Diverse gebruiksmogelijkheden waaronder licht productie of opslag,
gecombineerd met kantoor, atelier en/of showroom. 

Parkeergelegenheid: 
Ruim voldoende gelegenheid op eigen terrein. 



Bereikbaarheid: 
Met de ligging tussen Amsterdam en Utrecht, direct langs
de Rijksweg A2 is de bereikbaarheid goed te noemen. Ook
middels het openbaar vervoer, treinstation Breukelen en
diverse busverbindingen is de bereikbaarheid goed te
noemen. 

Huurprijs: 
Studio-/atelierruimte : 
€ 45,-- per m² per jaar excl. BTW te vermeerderen met €
15,-- per m² per jaar excl. BTW t.b.v. verbruik gas, water en
elektra 

Huurprijs: 
Studio-/kantoorruimte : 
€ 65,-- per m² per jaar excl. BTW te vermeerderen met €
15,-- per m² per jaar excl. BTW t.b.v. verbruik gas, water en
elektra 

Aanvaarding: in overleg 

Zekerheidsstelling: 
De borgstelling bedraagt 3 maanden huur (en indien van
toepassing) te vermeerderen met servicekosten en BTW.
Deze borgstelling dient als zekerheid voor verhuurder en
dient door de huurder voor de ingangsdatum van het
huurcontract te zijn afgegeven in de vorm van een
bankgarantie danwel waarborgsom. 

Breukelen, gemeente Stichtse Vecht: 
Centraal tussen Amsterdam, Utrecht en Hilversum ligt de
gemeente Stichtse Vecht waar Breukelen onderdeel van
uitmaakt. De gemeente Stichtse Vecht ligt in de Provincie
Utrecht en is in 2011 ontstaan door de samenvoeging van
de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen. De
gemeente telt ca. 63.000 inwoners. 
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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)


