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PROJECTINFORMATIE
Augsburgstraat 29 (1e v.), Rotterdam

Nette kantoorruimte op de eerste verdieping van de Augsburgstraat 29 op Bedrijventerrein Rotterdam Noord-West. 
De bereikbaarheid per eigen vervoer is goed te noemen vanwege de zeer nabije ligging van de op- en afritten van de 
snelweg A13 (Rotterdam-Den Haag), Ringweg Rotterdam A20 (Rotterdam-Utrecht) en de snelle route naar het 
centrum van Rotterdam. Rotterdam The Hague Airport is zeer nabij de Augsburgstraat gelegen. U heeft de 
mogelijkheid tot het huren van maximaal 8 parkeerplaatsen.




Het gebouw is ook per openbaar vervoer te bereiken. De halte van buslijn 42 ligt op steen- worp afstand van het 
gebouw en verbindt bedrijventerrein Noord-West met Marconiplein Rotterdam, waar men kan overstappen op het 
tram- en metronetwerk. Op iets meer dan 10 minuten loopafstand bevindt zich de halte van buslijn 40. Vanaf deze 
halte vertrekt meerde- re keren per uur een bus naar Rotterdam Centraal en Station Delft.




Oppervlakte kantoren circa 150m2 verdeeld over een kantoorruimte van circa 129m2 en een tweede ruimte van circa 
21m2. Beide kantoorruimtes zijn voorzien van airconditioning. Daarnaast heeft u de beschikking over 2 eigen 
toiletten en een keuken. Het kantoor is gescheiden van de beneden verdieping via een centrale hal, waarmee u via de 
trap toegang heeft tot de ruimtes boven. Kantoorruimte is voorzien van eigen ingang met cijferslot.




De grote ruimte is optioneel in te delen in 3-4 losse ruimtes. Er is een extra vluchtweg via het magazijn van de 
verhuurder, met optioneel mogelijkheid tot gebruik van een deel van de die ruimte. De gehele verdieping is voorzien 
van netwerkbekabeling en een eigen glas- vezel aansluiting. Hiermee bent u niet alleen "on site” verzekert van een 
snelle en stabiele verbinding, maar legt u ook de basis om u kantoor extern goed bereikbaar te houden: 
#thuiswerken.





Huurcondities




Huurprijs: € 1600,- per maand




Servicekosten: € 120,- per maand (all-in: servicekosten gebouw inclusief afval + beveiliging) 




Parkeerplaats: € 37,- per maand per plek




Glasvezel acces: € 75,- per maand (gedeelde kosten, exclusief abbonement)




Gas / licht: Variabel, indiciatie: circa 300-350 per maand



LIGGING & BEREIKBAARHEID
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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


