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Transportweg 15 te Waddinxveen 
 
Unieke volledig conditioneerde op- en overslagruimte ter grootte van 4.800 m² en 

separaat een aanvullende kantoorruimte aan de voorzijde van het object ter grootte van 

1.040 m².  

 

Het betreft het voormalige object van Eosta op het bedrijvenpark Doelwijk in 

Waddinxveen. Dit complex bestaat uit diverse kantoorruimtes verdeeld over 3 

bouwlagen, geconditioneerde verwerkingsruimtes, koelcellen en 3 loading docks en is dus 

uitermate geschikt voor de vestiging van bijvoorbeeld een im- en exportbedrijf van 

groente en fruit. 

 

Bereikbaarheid 

Het pand is zeer goed bereiken middels de Moordrechtboog en een directe aansluiting op 

de A12.  

 

Voorzieningen: 

· Luxe entree; 

. Luxe opleveringsniveau; 

· Centrale verwarming; 

· Kabelgoten/aansluitingen cat. 6 bekabeld; 

. Pantry; 

. Toilet;  

. Systeemplafond met geïntegreerde verlichting; 

 

Ligging en bereikbaarheid: 

Het complex is gelegen op Distripark Doelwijk te Waddinxveen. Het pand is zeer goed 

bereiken middels de Moordrechtboog en een directe aansluiting op de A12.  

 

Afmetingen en huurprijzen: 

Ca. 4.800 m² geconditioneerde verwerkingsruimte  : € 65,- excl. BTW per m² 

Ca. 1.092 m² kantoorruimte    : € 70-90,- excl. BTW per m² 

 

Vermelde huurprijzen zijn exclusief servicekosten. 

 

Servicekosten: 

Er is een bedrag per jaar verschuldigd ter hoogte van € 37,50 per m2 excl. BTW per jaar. 

Voor het gebruik van gas, water en elektra, het onderhoud van de technische installaties 

en verwarming van de algemene ruimtes. 

 

Huurbetaling: 

Vooruitbetaling per maand. 

 

Bijzonderheden: 

Er is op werkdagen een beheerder aanwezig. 

Tevens zijn er diverse andere kantoorruimtes op het terrein beschikbaar. 
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Transportweg 15 te Waddinxveen 
 

Oplevering: 

In overleg, kan per direct. 

 

Huurtermijn: 

Flexibele huurtermijnen mogelijk. 

 

Huurgarantie: 

Een bankgarantie of een waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie 

maanden huur en servicekosten incl. BTW. 

 

Algemeen: 

De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de 

juistheid ervan kan door Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij b.v. geen 

aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht 

worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een 

aanbieding of offerte mag worden beschouwd. 

 

Locatiekaart 

 

 
 Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 

 

Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij B.V. 

Dorpsstraat 9 

2912 CA Nieuwerkerk aan den IJssel 

Tel. nr. 0180- 33 22 22 

Fax nr. 0180- 32 34 49 

 

Bezoek ook onze website: www.vdpanne.nl 

E-mail: info@vdpanne.nl 
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