
Nieuw gebouwd 
bedrijfspand
ZEIVING 8, VUREN

Voor diverse doeleinden geschikt!



De makelaars
van uw bedrijfspand
De zakenwereld verandert continu. Cliché, maar waar. Vooruitdenken en meebewegen 
in bedrijfshuisvesting, financieringen en bedrijfsverzekeringen is hierdoor een absolute 
pré. Dat doen we! Wij zijn professioneel gedreven, innovatief en transparant en bovenal 
snel, altijd bereikbaar en eerlijk. Ook voor uw bedrijfspand! Bel 0183 67 29 92 of mail 
naar dennis@vanekerenkuiper.nl of jony@vanekerenkuiper.nl.

Dennis Kuiper

Jim Hammer

Lees deze brochure voor de ins en outs van dit object. 

Meer weten over de bedrijfsmakelaardij?


Bekijk onze website >>

Blijf op de hoogte en volg ons op Instagram
2

Je hebt ons voor
Het (ver)kopen of (ver)huren van een bedrijfspand.
Als één van de weinige makelaars in de regio is Dennis Kuiper geregistreerd in het 
register ‘Bedrijfsmatig Vastgoed’ van Vastgoedcert en NRVT.
Een passend en transparant verzekeringsadvies via onze samenwerkingspartner 
Boveko Bedrijfsverzekeringen.
Een goed zakelijk hypotheekadvies.
Taxaties conform de BAR-NAR-methode, DFC-methode en volgens de 
kwaliteitsstandaard TMI en European Evalution Standaard (EVS).

https://www.vanekerenkuiper.nl/nieuwbouw
https://www.instagram.com/vanekerenkuiper_makelaar/?hl=nl


Kenmerken

Buitenterrein 
aanwezig!

Objectgegevens

Totale oppervlakte 160 m²

Bouwjaar 2020

Oppervlakte bedrijfshal 160 m²

Oppervlakte terrein 425 m²

Vrije hoogte bedrijfsruimte 5,8 meter

Bestemming bedrijfsruimte

Parkeren eigen terrein



Omschrijving
Te huur: Nieuw gebouwd en representatief bedrijfspand 
(circa 160 vierkante meter) met buitenterrein (circa 425 
vierkante meter) op centrale locatie in Nederland!

5,8 meter vrije hoogte!

Dit goed te bereiken bedrijfspand is gelegen op het 
bedrijventerrein 'Zeiving' 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 2020 gebouwd en is voorzien 
van een ruime bedrijfshal (circa 160 vierkante 
meter). Daarnaast is er een buitenterrein van circa 
425 vierkante meter. 




Kortom een multifunctioneel bedrijfspand op een 
zeer gunstige locatie. 









 
























Indeling:




Begane grond:

- De begane grond heeft een totale netto 
vloeroppervlakte van circa 160 m2.

- Het pand beschikt over twee toiletten en een 
spoelbak.

- Voorzien van een overheaddeur.




Buitenterrein:

- Het buitenterrein is aan de voorzijde van het pand 
gelegen.

- Voorzien van een eigen hekwerk.




Voorzieningen:

- Het pand is voorzien van een overheaddeur en een 
loopdeur en heeft voldoende 
krachtstroomaansluitingen.

- Vloerverwarming.

- Voorzien van lichtstraten en voldoende ramen 
waardoor het een prettige, lichte werkruimte is.




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.







Gunstig gesitueerd 
nabij de A15!



Bekijk dit
object op
de website!



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.



Kadastrale kaart



Bestemmingsplan



Locatie op de kaart

Werkt u binnenkort 
op deze locatie?”



Aantekeningen


