
Showroom met 
bedrijfsruimte
STAALWEG 1, CULEMBORG

Zeer fraaie showroom
van ruim
775 m²



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 nick@vanekerenkuiper.nl.

Dennis Kuiper

Nick Prenger

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

2.878 m² 
verhuurbaar 
oppervlak

Objectgegevens

Totale oppervlakte 2.878 m²

BTW belast ja

Bouwjaar -

Verdiepingen 1

Oppervlakte bedrijfshal 1.725 m²

Oppervlakte kantoor 376 m²

Oppervlakte showroom 777 m²

Bestemming Bedrijf-1



Omschrijving
Representatief en gerenoveerd bedrijfsgebouw bestaande 
uit fraaie showroom met kantoor en magazijnruimte 
centraal gelegen op bedrijventerrein Pavijen te Culemborg.

Centrale ligging

Ligging

Door de directe ligging langs de A2 (Amsterdam - 
Maastricht) is bedrijventerrein "Pavijen" goed 
bereikbaar. Grote steden als Utrecht, Amersfoort, 
Amsterdam, etc. zijn binnen 30 autominuten te 
bereiken. Het NS station Culemborg is tevens op 
loopafstand (circa 2 km) te bereiken.




Indeling

Het betreft een moderne showroom met eigen 
entree en kantoorruimte. De opslag-/
magazijnruimte is bereikbaar via het buitenterrein 
en is verdeeld over 2 hallen.


De showroom met kantoorruimte wordt opgeleverd 
in de huidige staat, inclusief:

- eigen entree voorzien van plavuizen;

- vloerbedekking;

- gestucte plafonds deels voorzien van voorzien van 
lichtkoepels;

- inbouwspots en verlichtingsarmaturen;

- verwarming middels radiatoren;

- pantry;

- sanitaire voorzieningen;

- airco.























Totaal ca. 2.878 m² verhuurbaar vloeroppervlak, als 
volgt verdeeld:

ca. 777 m² showroom gelegen op de begane grond;

ca. 188 m² kantoorruimte gelegen op de begane 
grond;

ca. 188 m² kantoorruimte gelegen op de 1e 
verdieping.

ca. 960 m² opslag-/magazijnruimte op de begane 
grond. (Hal 2 & 3)

ca. 765 m² opslag-/magazijnruimte op de 1e 
verdieping. (Hal 2 & 3)




De huurprijs bedraagt: € 10.000,- per maand (excl. 
B.T.W. en gebruikerslasten).




* Oplevering in overleg: Kan spoedig

* Betaling: per maand vooruit.

* Huurprijsaanpassing: jaarlijks op basis van het 
consumptie prijsindexcijfers voor alle huishoudens 
(CPI, als vastgesteld door het CBS).

* Waarborg: er wordt een borg gevraagd ter grootte 
van 3 maanden huur verhoogd met BTW en 
servicekosten, te betalen voor aanvang van de 
huurtermijn.

* Huurovereenkomst: conform standaard 
huurovereenkomst NVM, vastgesteld door Raad 
van Onroerende zaken. 

* Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Derhalve 
dient bovengenoemd bedrag te worden 
vermeerderd met het van toepassing zijnde BTW- 

percentage. Indien huurder niet aan het 90% 
criterium voldoet, zal er van rechtswege sprake zijn 
van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan 
wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief 
omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor 
verhuurder ontstane nadeel volledig wordt 
gecompenseerd.







Overzichtelijke 
showroom met mooie 
kantoorruimtes.























Bekijk dit
object op
de website!



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Locatie op de kaart

Werkt u binnenkort 
op deze locatie?”



Aantekeningen



Het geld
regelen voor uw

Maak nu een afspraak voor een gratis 

1e hypotheek-gesprek. Bel ons op 0183 67 29 99, 

of mail naar hypotheken@vanekeren.nl

bedrijfshuisvesting
doet u niet alleen.

Interesse in dit object? 
Neem contact op met 

één van onze kantoren.

Voorwaartsveld 5a

Leerdam



0345 632 100

Beatrixlaan 2a

Dalem



0183 672 992

vanekerenkuiper.nl


