
Functioneel 
bedrijfspand
KERKWEG 29 B, LEERBROEK

Zeer centrale ligging



Kenmerken

Het pand is gelegen 
op een afgesloten 
terrein. 

Objectgegevens

Vraagprijs € 1.950 p.m.

Aanvaarding in overleg

Totaal oppervlakte 417 m²

Oppervlakte kantoor 31 m²

BTW Belast Ja

Bouwsoort Traditionele bouw

Bouwjaar 1992

Bestemming Bedrijf

Ligging Landelijk gelegen

Parkeren 6 tot 8 parkeerplaatsen

Overig Krachtstroom aanwezig
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Omschrijving
Bedrijfspand met kantoor gelegen op een centrale locatie.

Functioneel bedrijfspand (ca. 386 m²) met 
kantoorruimte (ca. 31 m²) op een centrale locatie in 
Nederland.




Gelegen centraal tussen de A2, A15 en A27 vind je dit 
ruime bedrijfspand. Het is geschikt voor meerdere 
functies. Aan de voorzijde is het pand te bereiken 
middels twee grote overheaddeuren (inrijhoogte ca. 
4,5 meter). Het pand is lange tijd gebruikt als 
garage voor een transportbedrijf en is daarom 
voorzien van een smeerput. 




Het gebouw heeft een uitgebreide meterkast, 
perslucht leidingen en diverse krachtstroom punten 
en wordt verwarmd middels een topheater en is 
voorzien van een alarmsysteem. 





Vanuit de bedrijfshal is de representatieve 
kantoorruimte te bereiken welke is voorzien van 2 
separate kantoorruimtes, waarvan 1 met pantry. 
Het kantoor is tevens voorzien van 
systeemplafonds, kabelgoten, 2 airco's en een 
separaat toilet. Het pand is gelegen op een 
afgesloten terrein en heeft aan de voorzijde de 
mogelijkheid voor 6 tot 8 parkeerplaatsen langs de 
voorgevel. Kortom de ideale vestiging voor jouw 
bedrijf.























Misschien wel de ideale 
vestiging voor jouw bedrijf.
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Bestemming: bedrijf, bedrijven in de categorieën 1 
en 2.




Kadaster:

- kadastrale gemeente Zederik, sectie D, nummer 
853 (gedeeltelijk)




De huurprijs bedraagt: 

 

€ 1.950,- exclusief BTW/gas/water/elektra per 
maand.




Huurperiode: in overleg

 

Opleveringniveau: In overleg.

































Bereikbaarheid:

Het pand is gunstig gesitueerd in de nabijheid van 
diverse uitvalswegen. Met de auto/vrachtwagen 
zijn de rijkswegen A2 en A27 in 5 a 10 minuten te 
bereiken. De rijksweg A15 is eveneens snel te 
bereiken, binnen circa een kwartier bevindt u zich op 
deze snelweg. Vanuit hieruit zijn de grote steden 
Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, 's-Hertogenbosch 
en Breda zeer gemakkelijk te bereiken.



































5



Zeer ruime bedrijfshal 
te gebruiken voor 
meerdere doeleinden.
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Voorzien van een representatief 
kantoor.
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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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Kadastrale kaart
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Aantekeningen
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