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Diverse kantoorruimtes te huur bij Synderella aan de Savannahweg 17 te Utrecht. Het new tenant gebouw ook wel 
de “Savannahtower” genoemd bevindt zich op het bedrijventerrein de Lage Weide. Wat bekend staat om zijn 
diversiteit aan middelgrote tot grote bedrijven met name handel, logistiek en zakelijke dienstverlening. En ook de 
welbekende grote bedrijven zoals; Danone, Douwe Egberts, Hema en Ziggo.




Het pand bevindt zich direct naast de A2 waardoor u binnen 10 minuten op hét snelwegennetwerk van Nederland 
bevindt. U heeft een directe aansluiting met de A12,(Den Haag – Arnhem)  A27 (Knooppunt Sint Annabosch  via 
Breda– Almere) en de A28 (Utrecht – Groningen).




Ook met het openbaar vervoer is het pand prima bereikbaar. De dichtstbijzijnde bushalte ligt op 5 min afstand. 
Binnen enkele minuten bevindt u zich op Utrecht Centraal wat een zeer goede verbinding heeft met Rotterdam 
Centraal, Amsterdam Centraal en Schiphol.





Metrages




De beschikbare units variëren van 15 m² tot en met maximaal 1.000 m².




Voor meer informatie over de actuele beschikbaarheid en de verschillende mogelijkheden, kunt u contact opnemen 
met de Online Bedrijfsmakelaar. Wij helpen u graag.





Wat zijn de mogelijkheden?




Uw eigen ruimte 




Een kantoor met aantal vierkante meters naar wens dat de eigen identiteit van uw bedrijf uitstraalt. Met de 
desbetreffende diensten waar u graag gebruik van wilt maken. 






Uw virtual en on-demand office 





Heeft u alleen een adres en receptiedienst nodig? Daarvoor hoeft u geen hoge kosten te maken. U kunt bij ons 
terecht voor een uur, een dag of een week voor bepaalde activiteiten of om uw klanten te ontvangen. Wij verlenen 
hier ook de nodige service voor, natuurlijk op maat gewenst tegen een aantrekkelijke prijs en zonder verdere 
verplichtingen.
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Professionele kantoorruimtes op basis van een custom fit all-in prijs




Wij beschikken over directe beschikbaarheid, flexibele huurtermijnen en custom fit all-in prijzen. Door de all-in prijzen 
die wij hanteren komt u nooit voor ongewenste kosten te staan. Wij dragen het risico en u heeft volledige 
duidelijkheid vooraf.




Overzicht van alle diensten die wij aanbieden:




•	Receptie 




•	Telefonie 




•	Business 




•	centrum 




•	Vergader- en netwerkcentrum 




•	Cursus- en trainingscentrum 




•	Bedrijfsrestaurant- en catering 




•	Kiosk 




•	Automatisering (Internet en IT) 




•	Virtual offices 




•	Parkeren 




•	Gevel reclame 




•	Maatwerk kantoorinrichting
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Wat is Synderella?





Synderella biedt niet alleen een mooie, prettige werkomgeving, er is ook oog voor de behoeften van de moderne 
ondernemer. Geen vastgeroeste kale-huurcontracten, maar een aanbod dat precies bij de huurder past. Kort of 
langer, een enkele werkruimte of grotere kantoorvloer, met balie of zonder, gezellig restaurant en 
cateringmogelijkheden of een kop koffie op de eigen kamer. De huurder bepaalt hoe hij wil werken, Synderella 
faciliteert de ruimte. Van de twee locaties waarmee ze een aantal jaar geleden begonnen, zijn ze uitgegroeid naar de 
dertien huidige locaties. Een succesformule die door Tobias van ’t Hof en Bram van Donselaar is uitgerold en wordt 

doorontwikkeld.




• is de One Stop Shop waar u met al uw vragen en wensen terecht kan 




• neemt zo ver gewenst uw facilitaire taken over 




• heeft flexibele voorwaarden 




• betaalbaar / tegen reële vergoedingen 




• zorgt ervoor dat u uw eigen identiteit kan behouden en uitstralen 




• is gevestigd op goed bereikbare locaties 




• kwalitatief hoogwaardige kantoorruimtes 




• heeft eigen personeel waardoor u steeds dezelfde mensen te zien krijgt waarmee u een persoonlijke band kunt 
opbouwen
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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 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.



T         085- 020 1028

E         info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

I          www.onlinebedrijfsmakelaar.nl


