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Huren in het mooiste en best bereikbare kantoor van Woerden





Het moderne Flexkantoor BIJ JACOB is ideaal gelegen in Woerden, op een steenworp afstand van de A12 en op 
loopafstand van het Centraal Station. BIJ JACOB biedt een inspirerende werkomgeving met een sfeervolle 
uitstraling. Het bedrijfsverzamelgebouw is verdeeld in representatieve en praktische kantoren. 




Bij Flexkantoor BIJ JACOB huur je al vanaf 20 m2 tot zelfs 300m2 een sfeervolle kantoorruimte in het mooiste en 
best bereikbare kantoor van Woerden.








ALL-IN Flexconcept





ALL-IN huren met een kort huurcontract zodat je altijd volledige flexibiliteit hebt. Het populaire ALL-IN Flexconcept 
van BIJ JACOB, biedt jou veel voordelen:




- Kantoor met de juiste uitstraling

- Uitstekende bereikbaar

- Snel glasvezel internet

- Persoonlijke WIFI voor optimale veiligheid

- Gratis parkeren

- Elektrische laadpalen

- Gratis (bonen) koffie & thee (diverse smaken)

- Gratis gebruik vergaderruimtes

- Gratis printservice

- Sfeervolle tuin




ALL-IN huren betekent dat je weet waar je aan toe bent: Je betaalt 1 bedrag per maand en geniet van alle voordelen. 
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Vernieuwde entree





Per eind 2020 krijgt het flexkantoor de beschikking over een compleet vernieuwde entree. Hiermee wordt het 
moderne karakter van het kantoor versterkt, welke aansluit bij de wensen en behoeften van zowel jonge en ervaren 
ondernemers.








Multifunctionele kantoorruimtes





De kantoorruimtes zijn geschikt voor allerlei type ondernemers:




- Voor zzp'ers en kleine ondernemers (tot circa 25 fte)

- Trainingsruimte

- Lesruimte

- Praktijkruimte








Uitstekend bereikbaar




Flexkantoor BIJ JACOB is het best bereikbare kantoor van Woerden. Dankzij de ligging vrijwel naast de A12 en op 
slechts 300 meter van het Centraal Station is het kantoor zowel per auto als openbaar vervoer uitstekend bereikbaar.








Gratis parkeren




Er kan gratis geparkeerd worden voor de deur, waar voldoende parkeergelegenheid is. Bovendien zijn er elektrische 
laadpalen aanwezig. Daarnaast is er een aparte fietsenstalling.
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Kantoorruimtes





Flexkantoor BIJ JACOB biedt kantoorruimtes in verschillende afmetingen, waaronder;




Afmetingen: 3,50 x 5,50 meter | Prijs: € 495,- per maand ALL-IN (eerste verdieping)




Afmetingen: 5,20 x 5,20 meter | Prijs: € 675,- per maand ALL-IN (begane grond)




Afmetingen: 5,25 x 7,50 meter | Prijs: € 975,- per maand ALL-IN (begane grond)




Afmetingen: 4,00 x 5,00 meter | Prijs: € 495,- per maand ALL-IN (begane grond)







ALL-IN huren is 1 bedrag





ALL-IN huren is 1 bedrag inclusief 'alles':




- Huur

- Servicekosten

- Diensten

- Snel glasvezel internet

- Persoonlijke WIFI voor optimale veiligheid

- Gratis parkeren

- Elektrische laadpalen

- Gratis (bonen) koffie & thee (diverse smaken)

- Gratis gebruik vergaderruimtes

- Gratis printservice

- Sfeervolle tuin

- Kort huurcontract zodat je volledige flexibiliteit hebt



LIGGING & BEREIKBAARHEID
Jaap Bijzerweg 19, Woerden
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Hoe breng ik een bod uit?

Wanneer het voorstel per mail of 
telefonisch bij ons binnenkomt, nemen wij 
direct contact op met de eigenaar. De 
eigenaar zal uw voorstel accepteren, een 
tegenvoorstel uitbrengen of uw voorstel 
afwijzen. 





Breng uw bod uit via:


- Rechtstreeks aan de eigenaar na of tijdens

  de bezichtiging

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Zelf uw bedrijfspand verhuren of 

verkopen?


De Online Bedrijfsmakelaar is de moderne 

manier om uw bedrijfspand te verhuren of 
verkopen op alle grote aanbodsites, met 
begeleiding van een NVM-bedrijfsmakelaar, 
voor een vast éénmalig tarief.




U doet zelf de bezichtiging, wij de rest!

Hoe bezichtig ik een bedrijfspand?

Om u een zo goed mogelijk beeld te 
geven van het bedrijfspand, vinden wij 
het belangrijk dat de eigenaar de 
bezichtiging zelf begeleidt. Daarom 
vragen wij de eigenaar om contact met u 
op te nemen voor het maken van  een 
afspraak. Omdat de eigenaar niet 
gebonden is aan kantoortijden kunnen 
bezichtigingen ook vaak ’s avonds of in 
het weekend plaatsvinden.





Vraag een bezichtiging aan via:


- Een contactaanvraag via een aanbodsite

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Overige documentatie


Vaak is er extra documentatie van het 
pand beschikbaar, bijvoorbeeld stukken 
van de Vereniging van Eigenaren, het 
actuele bestemmingsplan, kadastrale 
gegevens en plattegronden. Wilt u deze 
documenten inzien, neem dan contact op 
met de Online Bedrijfsmakelaar.

ALGEMENE INFORMATIE



Mocht u een vrijblijvende bezichting willen inplannen of mocht u naar aanleiding van deze 
brochure, de van deze brochure deel uitmakende bijlagen of anderszins in verband

met dit object vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op.





CONTACTGEGEVENS:




Online Bedrijfsmakelaar

Kerver 19a

5521 DA Eersel

T


E


I

085- 020 1028

info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

www.onlinebedrijfsmakelaar.nl

DISCLAIMER





Ondanks dat deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn 
samengesteld kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend. 

Deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen zijn uitsluitend bedoeld om te informeren en uit te nodigen tot 
het doen van een aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities komt geen overeenkomst tot stand en worden 
onze opdrachtgevers en de Online Bedrijfsmakelaar B.V. niet gebonden. Een overeenkomst komt slechts tot stand door 
aanvaarding van alle essentiële en ondergeschikte punten van een aanbod. De totstandkoming van een overeenkomst 
blijkt uitsluitend uit een schriftelijke kennisgeving door de Online Bedrijfsmakelaar B.V. en/of haar opdrachtgever.



T         085- 020 1028

E         info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

I          www.onlinebedrijfsmakelaar.nl


