
Royale bedrijfs-
ruimte + kantoor
GRAAF REINALDWEG 12, HAAFTEN

Met 
ca. 320 m²
buiten-ruimte



Kenmerken

Gelegen aan de 
rand van het dorp 
Haaften aan de 

N830

Objectgegevens

Totale oppervlakte 660 m²

Bouwjaar 1998

Oppervlakte bedrijfshal 400 m²

Oppervlakte kantoor 130 m²

Oppervlakte zolder 130 m²

Oppervlakte terrein 320 m²

Bestemming Bedrijf categorie t/m 3.1



Omschrijving
Royale bedrijfsruimte met kantoor.

Nabij rijkswegen A15 en A2.

Goed onderhouden object gelegen aan de rand van 
Ligging

het dorp Haaften (gemeente West-Betuwe). Het 
bestaat uit een kantoorruimte van ca. 130 m² en een 
bedrijfsruimte van ca. 400 m² met een zolder 
(opslag) van ca. 130 m². 

Daarnaast bevindt zich aan de achterzijde een 
buitenterrein van ca. 320 m². Het gehele terrein is 
afsluitbaar.





Bestemming


Het object kent de bestemming 'Bedrijf' en heeft zijn goed bereikbaar met de bus. 

een functieaanduiding tot en met categorie 3.1.
 Er zijn in het dorp voorzieningen voor de dagelijkse 

Het pand is goed gesitueerd in de nabijheid van 
diverse uitvalswegen. Op circa 15 minuten rijden 
bevindt zich knooppunt Gorinchem waar de 
rijkswegen A15 en A27 samenkomen. De rijksweg A2 
(Afrit Waardenburg) is op circa 5 minuten afstand 
en biedt een uitstekende verbinding naar onder 
andere Utrecht en 's-Hertogenbosch (beide binnen 
circa 30 autominuten). De dichtstbijzijnde stations 
zijn die van Gorinchem en Geldermalsen. De stations 

behoeften.
















Huurprijs


€ 2.750,- per maand excl. BTW, met een minimale huurperiode van 3 jaar. De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd op basis 

van de consumentenprijsindex van het CBS.




Huurbetaling


De betaling van de huurprijs en de BTW geschiedt in termijnen van 1 maand bij vooruitbetaling.




Zekerheid


Huurder dient uiterlijk twee weken na ondertekening van de huuroverenkomst, doch uiterlijk een week voor de datum van 
ingebruikname, aan verhuurder een bankgarantie c.q. waarborgsom te voldoen voor een betalingstermijn van 2 maanden 
inclusief BTW.






Nuts voorzieningen


Gas, water en licht voor rekening huurder. (Huurder wordt zelf contractant).





Aanvaarding


Vanaf 1 september 2022.




Ter overname


Er zijn diverse zaken aanwezig ter overname, hiervan is een lijst op te vragen.










Kantoorruimte van 130 
m².

















Bekijk dit
object op
de website!



Plattegrond



Plattegrond



Kadastrale kaart



Bestemmingsplan



Locatie op de kaart

Werkt u binnenkort 
op deze locatie?”



Aantekeningen



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

Je hebt ons voor
Het (ver)kopen of (ver)huren van een bedrijfspand.
Als één van de weinige makelaars in de regio is Van Ekeren 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).

Adviseur bedrijfsmatig 
vastgoed

Directeur en NVM makelaar - 
taxateur

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


Voorwaartsveld 5a

Leerdam



0345 632 100

Beatrixlaan 2a

Dalem



0183 672 992

vanekerenkuiper.nl

Interesse in dit object? 
Neem contact op met 

één van onze kantoren.

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.


