
Multifunctioneel 
kantoor
ENERGIEWEG 13 H, LEERDAM

Gelegen op een centrale locatie.



Kenmerken

Kantoor op een 
beveiligd 
bedrijventerrein.

Objectgegevens

Vraagprijs € 600 p.m.

Aanvaarding in overleg

 Soort Traditionele bouw

 Type object Kantoorruimte

 Aantal kamers 3

 Gebruikersoppervlakte 90 m²

 Bouwperiode 2009

 Ligging Bedrijventerrein
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Omschrijving
Multifunctioneel kantoor centrale locatie in Nederland!


 
Begane grond: Entree; Hal met meterkast en een 

Multifunctioneel kantoor op een centrale locatie 

in Nederland!




Dit multifunctionele kantoor is voorzien van 2 
parkeerplaatsen en heeft een vloeroppervlakte van 
circa 90 m². Op de begane grond bevindt zich de 
entree met trapopgang naar de kantoorruimte. Op 
de verdieping bevindt zich een ruim open kantoor 
met 2 separate kantoorruimtes. Het kantoor is zeer 
goed onderhouden en is functioneel ingericht. Het 
geheel is gelegen op het bedrijventerrein 'Nieuw 
Schaik' en ligt in de directe nabijheid van de 
snelwegen A27, A15 en A2. 







trapopgang naar het kantoor op de verdieping.




Eerste verdieping: De eerste verdieping bestaat 

uit een ruimte van circa 90 m² (ca. 12,7 m diep x 7,1 m 
breed). Het kantoor beschikt over een open ruimte 
met twee separate kantoorruimtes. In de open 
kantoorruimte is een kleine ruimte te bereiken 
waarin een toilet aanwezig is alsmede een pantry. 
Daarnaast bevindt zich in het kantoor een 
bergruimte met CV-opstelling. Het kantoor beschikt 
over een volledig draadloos internetsysteem; tevens 
zeer gemakkelijk aan te passen door middel van 
systeemwanden. Echter is het pand zeer functioneel 
ingericht.




De huurprijs bedraagt € 600,- per maand exclusief 
gas, water en elektra.


Representatief en professioneel.
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Algemene informatie:
 


Ligging: Leerdam, met circa 21.000 inwoners, ligt - Het bedrijfspand beschikt over 2 parkeerplaatsen 

op het gedeelde terrein.
 op de grens van Zuid-Holland en Gelderland in het 
- Het terrein beschikt over ca. 10 algemene 
parkeerplaatsen.

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




- De plafonds in het kantoor zijn systeemplafonds 
en voorzien van verlichting.

- Het kantoor is voorzien van een 
airconditioningunit.

De scheidingswand van de twee separate 
kantoorruimtes is demonteerbaar.

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





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.











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.
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Het kantoor is 
funtioneel in te delen 
middels de 
systeemwanden.
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Plattegrond

Even binnenkijken? 

Klik hier om de 3D-Plattegrond 

te bekijken. 

Even binnenkijken?

Klik hier om de virtuele tour te bekijken 
van deze woning via Matterport.
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Plattegrond
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Locatie op de kaart

Woon je binnenkort 
op deze locatie?”
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Aantekeningen
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