
 
 
Bedrijfsruimte TE KOOP in Amersfoort 

 

Argonweg 32 – 1    postcode 3812 RB  
 
Omschrijving:   
Extra grote en extra hoge stalling- opslag BOXX nieuw ontstaan in 2007.  
Goed bereikbaar circa in het midden van Nederland. 
Dichtbij de snelwegen A-1,  A-28 maar ook op relatief korte afstand van knooppunt Eemnes  (A-1 met A-27). 
 
Deze bedrijfsruimte is geschikt voor stalling, opslag (camper, caravan, oldtimer, boot, materialen, werkruimte, 
bedrijfsruimte, hobbyruimte, archief; indien passend binnen de voorwaarden tot gebruik v/d VvE Argonweg). 
 
Kenmerken: 
Kadastraal  AMF00  Sectie : D  Nummer : 9223 A1     Berging-Stalling (Garage-Schuur) 
 
Netto Afmetingen: 
Lengte: 12,55 meter 
Hoogte:  7,65 meter (verdeeld over 3 lagen); Begane grond is 3,60 meter hoog 
Breedte: 3,15 meter 



 
Netto gebruiks- oppervlakte en inhoud:  
Begane grond:  39,50 m2  bij 142,25 m3 (+  45,50 m3 in volledige open hoge ruimte gelegen voor  verdiepingsvloeren)    
1

e
- Verdieping:  27,50 m2  bij   57,50 m3 

2
e
-Verdieping:   20,75 m2  bij   31,00 m3 

 
Ligging:  
Gelegen aan de Argonweg 32 grenzend aan de Eem, op het industrieterrein De Isselt. 
 
Opleveringsniveau: 
De unit is voorzien van: 
- 4,00 meter hoge industriële elektrische rolsegment - transportdeur met draadloze afstandsbediening en loopdeur; 
- spoelbak met koud stromend water gedurende de vorstvrije maanden; 
- minimaal 2 dubbele wandcontactdozen per verdieping; 
- minimaal 2 tl-balken aan het plafond of muur van elke verdieping; 
- eigen elektra- en watertussenmeters (hoofdmeters Vitens & Stedin in Algemene Ruimte; slechts verbruik elektra & water wordt doorberekend); 
- brandblusapparaat; 
- lier op draaihefarm (bijvoorbeeld: goederen of materialen heffen naar 1e en/of 2e –verdieping); 
- lier met hefbalk       (bijvoorbeeld: om een aanhangwagen tezamen met draaihefarm lier onder de 1e verdiepingsvloer te hangen);  
- klein werkbankje op de begane grond; 
- toilet + aanrecht + (doorstroom-)boiler op 1

e
-verdieping, thans als kantoor (extra geïsoleerd) met schuifpui naar laadvloer; 

- etc. 
 
Bedrijfsruimte Argonweg 32-1 is gelegen aan de begane grond en direct toegankelijk vanaf de Argonweg (evenals Argonweg 
32-1 t/m 32-3 ) en dus niet achter het gemeenschappelijk toegangshek en/of goederen heflift.  Absoluut 24/7 bereikbaar 
hierdoor kunt u bijvoorbeeld uw auto met aangekoppelde aanhanger of camper/bestelauto/kleine vrachtauto naar binnen 
rijden.  
 
Het betreft een appartementsrecht in VvE Argonweg, zijnde het 43/3534

e
 deel, servicekosten thans € 26,24 / maand. 

Elk appartementsrecht heeft ook toegang tot: De verwarmde algemene ruimte op de begane grond welke is voorzien van 
twee toiletten en een spoelbak met warm en koud stromend water. 
 
Koopsom: 
De koopsom bedraagt € 77.500 k.k. (vrij van BTW).  
Onder kosten koper wordt o.a. verstaan: Overdrachtsbelasting ad 6 % over koopsom,  alle notariskosten in verband met 
Leveringsakte, alsmede pro rato Onroerende Zaakbelasting en Waterschapslasten, etc.. 
 
Voorwaarden: 
Oplevering geheel vrij van huur en gebruik 
Gunning onder voorbehoud verkoper.  
Koopovereenkomst Model voor Bedrijfsmatig Onroerend Goed 
 
Aanvaarding:  
Nader te bepalen. Op korte termijn mogelijk. 
 
Nadere informatie en/of afspraak voor bezichtiging: 
Onroerende Zaken 
Telefoon:  0640575474  
Email: info@onroerendezaken.nl 
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