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Te huur




€ 4.500 p.m.

Bedrijfspand



Kenmerken
Totale oppervlakte 1100 m²
BTW belast ja
Bouwjaar 2019
Verdiepingen 2
Oppervlakte bedrijfshal 582 m²
Oppervlakte terrein 425 m²
Vrijehoogte -
Bestemming bedrijfsruimte
Bouwsoort Traditionele bouw
Perceel -
Parkeren 15



Omschrijving
Te huur: Nieuw gebouwd en representatieve bedrijfsruimte op centrale locatie in 
Nederland!




Dit goed te bereiken bedrijfspand is gelegen op het bedrijventerrein 'Zeiving-Noord' in Vuren 
(tussen Gorinchem en Leerdam). Het bedrijventerrein is gelegen bij de afrit van de rijksweg A15. 
Middelgrote producerende bedrijven, logistieke bedrijven, maar ook kantoorachtige bedrijvigheid 
heeft door de goede bereikbaarheid een plek gevonden op dit bedrijventerrein. Het object biedt 
een uitstekende verbinding naar de grote steden via de A2, de A15 en de A27.  Utrecht, Breda en 
Den Bosch zijn te bereiken in circa 30 autominuten. Het bedrijfspand is in 2019 gebouwd en is 
voorzien van een ruime bedrijfshal en een kantoorruimte. Daarnaast is het geheel voorzien van 
een ruime kantine met moderne pantry en voldoende toiletgroepen. Kortom een multifunctioneel 
bedrijfspand op een zeer gunstige locatie.



















Kerngegevens:



Bedrijfsruimte circa 582 m2.

Kantoor circa 111 m2.





Begane grond:

-    De begane grond heeft een totale netto vloeroppervlakte van circa 661 m2.

-    De oppervlakte van de bedrijfshal is circa 582 m2.

-    De begane grond bestaat verder uit een ruime ontvangsthal, 1 vergader-/kantoorruimten, 3 
toiletruimtes met voorruimte, een werkkast en een meterkast.

-    Bereikbaar middels overheaddeuren.





Eerste verdieping:

-    De eerste verdieping heeft een totale netto vloeroppervlakte van circa 45 m2.

-    De eerste verdieping bestaat uit een gang met toiletgroep en toegang tot de kantine voorzien 
van een moderne pantry





Buitenterrein:

- Het buitenterrein is rondom het pand gelegen. aan de voorzijde zijn er ca. 5 parkeerplaatsen op 
eigen terrein aanwezig.

- Aan de achterzijde is een luifel (ca. 45 m²) gesitueerd en is het bedrijfspand tevens te bereiken 
middels een overhead deur.





Voorzieningen:

-    Het pand is voorzien van twee overhead deuren.

-    Er zijn 4 toiletten aanwezig.





Bereikbaarheid:

Het pand is gunstig gesitueerd het bedrijven terrein is gesitueerd aan de uitvalsweg de A15. De 
afrit is op circa 500 meter van het pand gelegen. Vanuit hier zijn de A27 en de A2 makkelijk te 
bereiken.



























Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Bestemmingsplan



Locatie
op de kaart


