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Bent u voor uw praktijk, cursus, training of lezing op zoek naar een representatieve ruimte die u flexibel kunt 

huren en waar u zelfstandig uw praktijk uitoefent of uw cursus, training of lezing kunt verzorgen? Dan is 
deze ruimte uitstekend geschikt voor u.





De unit is op vaste dagen per week te huur. Zo zit u niet vast aan een langlopend huurcontract en blijft u flexibel. 
Wanneer u permanent van de ruimte gebruik wilt maken, dan is dat bespreekbaar. Zoekt u slechts incidenteel of 
éénmalig een ruimte, bijvoorbeeld voor een lezing of netwerk-bijeenkomst, dan is ook dat bespreekbaar.   




De locatie kent een goede bereikbaarheid. Hij ligt nabij de uitvalswegen van de A28, richting Amersfoort-centrum. De 
A28 staat in directe verbinding met de A1. Ook met het openbaar vervoer is de unit goed bereikbaar; op 120 meter 
afstand ligt de bushalte waar zeer frequent bussen van en naar Station Amersfoort stoppen. 




De gehele unit heeft een oppervlakte van circa.  95 m2 BVO en bestaat uit vier ruimtes: ruime entree/garderobe, 
toilet, keuken en een zaalruimte. De zaal heeft een oppervlakte van circa. 56 m2 BVO (4,5 x 12,5 meter). 




Als gebruiker van de ruimte krijgt u de beschikking over entree/garderobe, toilet en keuken met fornuis en koelkast, 
een senseo, een koffiezetapparaat en een waterkoker. De zaal beschikt over akoestische plafond- en wandpanelen, 
er zijn 30 stoelen en meerdere tafels, en een whiteboard met stiften. Daarnaast zijn er yogamatten, kussentjes en 
meditatiebankjes beschikbaar. Er is internetaansluiting en (na voorafgaande afspraak) ook een beamer.  




Huurt u per dag of dagdeel, dan treft u de ruimte opgeruimd en schoon aan. U laat het ook zo weer achter. Mocht u 
na afloop van uw gebruik van de ruimte deze niet zelf willen afwassen en opruimen, dan worden er opruim- en 
schoonmaakkosten in rekening gebracht. Dit wordt tevoren besproken. 




Voor opslag/archief is er in een nabijgelegen garagebox ruimte beschikbaar. De condities hiervoor zijn te bespreken. 
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Huurcondities: 




De huurcondities worden op basis van de huurperiode tussen u en de verhuurder overeen gekomen. 




De verhuurder heeft de voorkeur voor langduriger overeenkomsten, bijvoorbeeld 1 dag per week gedurende 1 jaar. 
Onderverhuur is niet toegestaan. Er is geen BTW van toepassing op de huur. 




U ontvangt een sleutel en verzorgt uw eigen bijeenkomst. Voor de sleutel wordt een borg gevraagd. 





Koopcondities:




De unit is eventueel ook te koop. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Online Bedrijfsmakelaar. 
Ook de garage-box (28 m2) is eventueel te koop. 





Goedkeuring: 




Omtrent huur of koop overlegt u met de eigenaar. 
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Hoe breng ik een bod uit?

Over de verhuur en de condities overlegt u 
met de verhuurder. U gaat met de 
verhuurder een huurovereenkomst aan.  




Overweegt u de unit en/of de garagebox 
te kopen, dan brengt u uw bod uit via:





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 biedt de 

mogelijkheid om als vastgoedeigenaar zelf 
uw bedrijfspand te verhuren of verkopen 
op 14 aanbodsites, met begeleiding van 
een NVM- bedrijfsmakelaar, voor een vast 

éénmalig tarief vanaf € 995,- excl. BTW. 




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.
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