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De Mijl Business Center Develpoort in Zwijndrecht: 
Werken op een plek die aanvoelt als een tweede huis. 

Waar je andere ondernemers ontmoet en waar je je voor 100% op jouw business 
kunt concentreren. 

Waar je terecht kunt voor all-inclusive kantoorunits met 2 tot 6 werkplekken. 
Waar je met heel weinig investeringen kunt starten en waar je ook weer weg kunt op 

het moment dat jij het wilt. 
In een pand wat verrassend leuk is ingericht direct aan de op- en afrit van de A16. 

Welkom! 
 
 

INFORMATIE  
H.A. Lorentzstraat 4 

Zwijndrecht (Develpoort) 

www.demijl.nl 

 

 

 

De Mijl Business Centers: Alblasserdam>Barendrecht>Zwijndrecht 
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Welkom bij De Mijl Business Center Develpoort: 

 

  

 

 

Ons Business Center in Zwijndrecht is verrassend, duurzaam en compleet 

ingericht. Met mogelijkheden tot vergaderen en ontmoeten van andere 

ondernemers. 

 

Het gebouw is al sinds 1998 een Business Center.  In 2014 is het pand 

compleet gerestyled. Met nieuw meubilair, nieuw tapijt en alles fris in de verf. 

Modern en geheel in onze actuele huisstijl. Het is een pand geworden waarin 

het heel fijn werken is.  

 

Helemaal van deze tijd zijn de investeringen in duurzame oplossingen.  

Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

- led verlichting in het gehele pand 

- energiezuinige airco en verwarming 

 

Er zijn een begane grond en twee verdiepingen, uiteraard is er een lift. 

 

U komt binnen via een representatieve entree met een hoogte van maar liefst 

5 meter. Het gehele gebouw is voorzien van projecttapijt en is keurig 

afgewerkt. Iedere kantoorunit is voorzien van een individuele regeling voor 

airconditioning en verwarming. 

 

Er zijn twee een pantry’s, ieder voorzien van twee vaatwasser. 

Per verdieping zijn er ook  een dames en heren toilet. 

Er is voldoende gratis parkeergelegenheid. Het pand is prima beveiligd en  

24 uur per dag, 7 dagen per week toegankelijk voor de gebruikers. 

 

U huurt een all-inclusive kantoorunit  en vanaf dat moment ervaart u wat wij 

bedoelen met zakelijk thuiskomen.  

Bijvoorbeeld dat u zich 100% op uw business kunt concentreren, maar ook 

dat u iedere maand het huurcontract kunt opzeggen, gevolgd door een 

opzegtermijn van slechts 3 maanden.   

 

De kantoorunits zijn volledig gemeubileerd met hoogwaardige meubelen, 

uitstekende stoelen er ruim voldoende kasten. 

De vergaderruimtes zijn zonder extra kosten voor u beschikbaar. 
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Helder: 

U weet van te voren exact wat het kost.  

In de huurprijs is o.a. inbegrepen: 

- verbruik van gas, water en licht 

- alle schoonmaakkosten en glasbewassing  

- alle overige kosten die normaliter in servicekosten worden berekend 

- gratis parkeren 

- gebruik van de algemene ruimtes 

- gebruik algemene ontvangstruimte   

- gebruik van de pantry’s 

- gebruik van een vergaderkamers   

- geavanceerd alarmsysteem  

- verwarming en airconditioning per kantoor regelbaar 

 

Internet: 

Zonder bijkomende kosten kunt u gebruik maken van een standaard 

internetverbinding met de bijbehorende infrastructuur. Een eigen verbinding 

behoort ook tot de mogelijkheden. Het pand is voorzien van een uitstekende 

iT infrastructuur. 

 

 

Telefonie: 

 

Naast het bovengenoemde standaardpakket kunt u gebruik maken van onze 

telefooncentrale. Uw bedrijf krijgt een eigen nummer en het gewenste aantal 

toestellen. 

Per telefoonlijn met een toestel berekenen we u  € 12,50 per maand 

abonnementskosten.  

Per telefoontoestel is er een eenmalige bijdrage van € 75,00 voor het toestel 

en programmeren. Uw gesprekskosten rekenen we maandelijks met u af 

tegen marktconforme tarieven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://static.getseoshop.com/image/000000000003270/800x800x3/tiptel-160-analoog-telefoontoestel.jpg&imgrefurl=http://www.telecomshop.nl/tiptel-160-analoog-telefoontoestel.html&usg=__W4Q-K4ipXFe7486i6v289IA2V1c=&h=598&w=800&sz=53&hl=nl&start=2&tbnid=bd1EYflx7Cg95M:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dtiptel%2B160%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26sa%3DG
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Reclame: 

 

De mogelijkheid bestaat uw bedrijfsnaam / logo te plaatsen bij de entree. 

Eenmalig rekenen we voor het printen en plaatsen van het logo € 150,00. 

 

Meubelen: 

 

 

 

De representativiteit van het pand en de inrichting wordt doorgetrokken in 

het meubilair. Nieuw aangeschaft, strak van design en van hoge kwaliteit.  

Het ontwerp en kleurstelling passen bij de kwaliteitsuitstraling van het pand. 

Het bureau is in hoogte verstelbaar en de bureaustoel heeft alle gebruikelijke 

instellingen. 

Besprekingen kunt u voeren in uw eigen kantoor of in een van de 

vergaderkamers.  

 

Ieder kantoor is voorzien van: 

- bureaus in de maat 180 x 90 

- ladeblok of laag kastje per bureau 

- bureaustoelen 

- conferentietafel met vier stoelen 

- lage roldeurkasten 

- hoge roldeurkasten  

 

Huurovereenkomst op maat: 

Geen langlopende verplichtingen, u houdt zelf de regie in de looptijd van uw 

huurcontract. Gedurende de huurovereenkomst kunt u aan het einde van 

iedere maand de huurovereenkomst beëindigen met een opzegtermijn van 

slechts 3 maanden. De huurovereenkomst is een standaard ROZ contract. 

De bankgarantie of borg betreft het bedrag van1maand huur inclusief de 

BTW. Voor de sleutels rekenen we u een borg van € 25,00 per stuk. 
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Kosten all-inclusive kantoorunits: 

Op dit moment heeft u de keuze uit twee typen kantoren; voor twee tot drie-, 

of drie tot vijf werkplekken. De huur van een volledig ingericht kantoor 

bedraagt:  

- twee tot drie werkplekken  € 650,00 per maand excl. BTW 

- drie tot vijf werkplekken  € 1125,00 per maand excl. BTW 

 

(Neemt u voor de actuele beschikbaarheid contact met ons op.) 

 

 

De locatie: 

    

 

De Mijl Business Center Develpoort ligt op bedrijventerrein Develpoort in 

Zwijndrecht. Centraal in de Drechtsteden en goed bereikbaar vanuit de 

richtingen Rotterdam en Breda. Een zichtlocatie aan de A16 en vlak bij de op- 

en afritten. Het NS station en regionale busstation zijn op loopafstand.  

 

Voorwaarden: 

De huurovereenkomst is op basis van het standaardmodel van de Raad voor 

Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende algemene voorwaarden. 

De betalingen zijn per maand vooruit. 

Voor de zekerheidstelling dient een borg of bankgarantie te worden 

afgegeven ter hoogte van een 1 huur inclusief B.T.W. 

Alle genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W. 

Een maal per jaar worden de huurprijzen geïndexeerd. 

 

Het huurcontract is voor onbepaalde tijd. Aan het einde van iedere maand 

kan worden opgezegd rekening houdend met een opzegtermijn van 3 

maanden.  

 

Tot slot: 

Kantoorruimte op maat in een De Mijl Business Center. 

Een unieke, heel succesvolle, formule in de regio, een heerlijke ruimte om te 

werken en bovendien een visitekaartje voor uw bedrijf.  De Mijl heeft ook 

Business Centra in Alblasserdam ( langs A15) en Barendrecht ( nabij A29, bij 

Ikea) 

 

U bent van harte welkom voor een vrijblijvende rondleiding! 
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Neem voor meer informatie en vragen over de beschikbaarheid  contact op 

met:  

 

De Mijl Vastgoed B.V.  

Telefoon 078-6202850  

info@demijl.nl 

www.demijl.nl 

 

 

       

 

 

 

“Wij zijn specialist in het verhuren van kleinschalige kantoor- en 

bedrijfshuisvesting. Een hoog serviceniveau en een scherpe prijsstelling zijn 

vanzelfsprekend. Wij geloven in flexibiliteit voor de ondernemer en werken 

daarom vaak met flexibele huurcontracten. 

Wij kennen iedereen persoonlijk en zijn altijd bereikbaar. 

Dit noemen wij: zakelijk thuiskomen”. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017 

 

 

               

 

        

 

       

 

    

    

 

       

 

                   

 

  
 


