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BEDRIJFSRUIMTE
ONDERNEMINGSWEG 11 -17 

 Huurprijs op aanvraag



KENMERKEN

TOTALE OPPERVLAKTE
5.632 m²

OPPERVLAKTE BEDRIJFS-
RUIMTE
3.851 m²

OPPERVLAKTE KANTOOR-

RUIMTE
1.781 m²

VERDIEPINGEN
1

PARKEERFACILITEITEN
Het omliggende terrein is
voorzien van verharding en
hekwerk en biedt ruime
parkeerfaciliteiten voor ca.
50 auto`s

BIJZONDERHEDEN
- Moderne uitstraling
- Uitstekende staat van
onderhoud
- Fijne hoekligging
- 5 hoge overheaddeuren
- Centrale ligging



OMSCHRIJVING

Solitair hoogwaardig bedrijfsobject, bestaande uit 
Opleveringsniveau bedrijfsruimte:

een bedrijfshal met kantoren op de begane grond - Gasgestookte heaters en stralingselementen

en 1e verdieping. Het object is zeer modern - Brandvoorzieningen en brandluiken

afgewerkt en voorzien van alle faciliteiten die je mag - Gevlinderde systeemvloer

verwachten bij een dergelijk object. Het - Elektrisch bedienbare overheaddeuren

bijbehorende royale buitenterrein biedt ruim - Separate loopdeuren

voldoende mogelijkheden voor laden en lossen en - Toilet en pantry

manoeuvreren van vrachtauto's en trailer en beschikt - Krachtstroomaansluitingen en verlichtingsinstallatie

aan de kantoorzijde over ca. 50 parkeerplaatsen. Het - Vloerbelasting ca. 2.500kg/m²

geheel is omheind met een solide hekwerk voorzien - Vrije hoogte ca. 6,5 m

van een elektrisch te bedienen schuifpoort. De 

(hoek)ligging is zeer centraal op het geografisch 
Opleveringsniveau kantoorruimte:

middelpunt van Nederland, regio mainport Schiphol - CV-ketels in cascade

en Provincialeweg N201 met aansluiting op de - Luchtbehandelingsinstallatie en ventilatiesysteem met 
autosnelweg A2, A4 en A5.
 topcooling



 - Sfeervolle houten vloerafwerking (lobby)


Indeling:
 - Marmoleum vloerafwerking kantoren


Representatieve entree/lobby met vide. Moderne - Lichte separaties met veel glas

trendy ingerichte kantoren met veel daglichtinval. - Systeemplafonds geïntegreerd TL armaturen en 
Uitgebreide luxe sanitair groepen en pantry's. Zowel lichtspots

de kantoorruimte als de bedrijfshal kennen een - Kabelgoten met elektrische-, telefoon- en 
flexibele indeling en staan deelgebruik toe. 
 netwerkvoorzieningen



 


Bedrijfsruimte:
 
Servicekosten:


Grote lichte bedrijfsruimte met een courante hoogte, Huurder wordt zelf contractant wat betreft gas/water/
voorzien van meerdere lichtstraten. Maar liefst 4 licht aansluiting.

hoge overheaddeuren aan de achterzijde en 1 

overheaddeur aan de zijgevel. Mogelijkheid tot het 
Huurtermijn:

splitsen in 4 bedrijfsunits. 
 In overleg, bij voorkeur 5 + 5 jaar.

Ruim voldoende manoeuvreerruimte op het royale 

bijbehorende terrein. 
 
Huurovereenkomst:



 Er zal een huurovereenkomst opgemaakt worden op 

Kantoorruimte begane grond en 1e verdieping:
 basis van het ROZ-model kantoorruimte en andere 

Onder moderne architectuur afgewerkte bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, 
kantoorvertrekken, vergaderruimtes, sanitair vastgesteld op 30 januari 2015 met bijbehorende 
groepen en pantry's.
 algemene bepalingen gedeponeerd bij de griffie van de 
Vanaf de verdieping is tevens de bedrijfsruimte rechtbank te Den Haag op 17 februari 2015 aldaar 
bereikbaar via een eigentijdse lichte balustrade.
 ingeschreven onder nummer 15/21, eventueel aangevuld 


 met door de opdrachtgever voorgeschreven clausules.


Oppervlakten (volgens NEN 2580 meetrapport):
 


Bedrijfsruimte: ca. 3.851 m² v.v.o.
 
Gebruiksmogelijkheden:

Kantoorruimte begane grond en verdieping: ca. Geschikt voor o.a. als productie, distributie, opslag in 
1.781 m² v.v.o.
 combinatie met kantoorgebruik en showroom.



 


 


 




Omschrijving

Parkeren:

Het omliggende terrein is voorzien van verharding 
en hekwerk en biedt ruime parkeerfaciliteiten voor 
ca. 50 auto's.





Bijzonderheden:


- Moderne uitstraling


- Uitstekende staat van onderhoud

- Solitair gebouw, hoekligging

- 5 hoge overheaddeuren 

- Royaal buitenterrein met parkeerplaatsen en 
manoeuvreerruimte

- Centrale ligging





Aanvaarding:


In overleg.




























PLATTEGROND



PLATTEGROND



KADASTRALE KAART



LOCATIE OP DE KAART

Locatiegegevens:

Mijdrecht heeft als kern van gemeente de Ronde 
Venen een florerend en dynamisch 
bedrijventerrein dat sedert jaren '60 is 
ontwikkeld en te onderscheiden is in 
bedrijventerrein Noord en bedrijventerrein Zuid, 
doorsneden door de Industrieweg, de centrale 
ontsluitingsweg van het gehele gebied. 
Uitstekende ontsluiting door de N201 naar de 
snelwegen A2, A4 en A5 richting o.a. 
Amsterdam/Schiphol, Utrecht, Den Haag, 
Rotterdam. Tevens goede OV verbindingen met 
een bushalte op 50 m van het object.



HEEFT U INTERESSE 

IN DIT PAND?

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.














