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€ 225.000,- k.k.

Bedrijfspand



Kenmerken
Totale oppervlakte 188 m²
Oppervlakte kantoorruimte 188 m²
BTW belast nee
Bouwsoort Traditionele bouw
Bouwjaar 2009
Bestemming Bedrijfsruimte
Functieaanduiding Kantoor
Verdiepingen 1
Perceel 5166 m² (gedeeltelijk)
Parkeren Voldoende parkeerplaatsen waaronder 3 eigen parkeerplaatsen.



Representatief kantoorpand (ca. 188 m²) op een centrale locatie in Nederland!

Het kantoor is gelegen op het bedrijventerrein 'Nieuw Schaik' aan de rand van Leerdam. Het 
object ligt in de direct nabijheid van de snelwegen A27, A15 en A2. Het geheel is voorzien van 
een ruime vergaderruimte, 2 kantoorruimtes en een moderne keuken/kantine alles met een 
representatieve uitstraling. Het pand is gelegen in een bedrijfsverzamelgebouw voorzien van een 
eigen afgesloten terrein en beschikt over 3 eigen parkeerplaatsen.





Begane grond: Entree; hal met meterkast, toiletgroep en toegang tot de vergaderruimte, het 
archief en de trapopgang. De vergaderruimte beschikt over veel lichtinval door de grote 
raampartijen, airconditioning en een keukenblok. De begane grond is ook te gebruiken als 
showroom.





Eerste verdieping: De eerste verdieping bestaat uit 2 ruime kantoorruimtes en separate keuken. 
De kantoorruimtes zijn voorzien van voldoende aansluit punten en een airconditioning. De 
separate keuken is voorzien van een vaatwasser, spoelbak, magnetron en een koelkast. De 
verdieping is tevens voorzien van 2 bergkasten waarvan een met cv-opstelling (Remeha 2008) en 
de servers. Het pand is zeer functioneel ingericht.





Algemeen:

- Het kantoor is volledig voorzien van systeemplafonds en voorzien van verlichting.

- De verlichting werkt middels bewegingssensoren.

- Het geheel is voorzien van krachtstroom.

- Het bedrijfspand beschikt over 3 parkeerplaatsen op het gedeelde terrein.

- Het terrein beschikt daarnaast over enkele algemene parkeerplaatsen.

- Het terrein wordt in de avonden en weekenden volledig afgesloten. Echter wel bereikbaar 
middels toegangspas.

- het kantoor is voorzien van airconditioning.

- Het gebouw is voorzien van een alarmsysteem.

- De toelaatbare vloerbelasting voor de kantoorverdieping bedraagt 500 kg/m².





Bestemming: 

- Bedrijventerrein, bedrijven tot en met categorie 3.2.

- Functieaanduiding 'kantoor'. Het is dus toegestaan het pand volledig als kantoor te gebruiken 
maar ook voor opslag / productie / showroom met kantoor.





Kadaster: Kadastrale gemeente Leerdam, sectie B, nummer 9076, (gedeeltelijk)




Opleverniveau: Turn key.




Bereikbaarheid: Het pand is gunstig gesitueerd in de nabijheid van diverse uitvalswegen. Met de 
auto/vrachtwagen is de rijksweg A2 in 5 minuten te bereiken. De rijksweg A15 is eveneens snel 
te bereiken, binnen circa een kwartier. Op korte afstand is het NS-station van Leerdam gelegen.

Ligging: Leerdam, met circa 21.000 inwoners, ligt op de grens van Zuid-Holland en Gelderland in 
het gebied 'Vijfheerenlanden' aan het riviertje de Linge. Een afwisselend landschap van 
weilanden, boomgaarden, grienden en rietvelden. Leerdam is zeer centraal gelegen in het land, in 
directe omgeving treft u de A27, A2 en A15. Grote steden als Breda, Utrecht en Rotterdam zijn 
bereikbaar binnen 30 autominuten.

Omschrijving



















Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie
op de kaart



Interesse
in het pand?

Neem contact op met één van onze kantoren:

Vestiging Leerdam

Voorwaartsveld 5a, Leerdam

0345 632 100

info@vanekerenkuiper.nl

Vestiging Dalem/Gorinchem

Beatrixlaan 2a, Dalem

0183 672 992

info@vanekerenkuiper.nl


