
Multifunctionele 

bedrijfsruimte.
VALETON 5, ZALTBOMMEL

Voor zeer diverse doeleinden geschikt!



Kenmerken

Circa 1.100 m² VVO

Objectgegevens

Totale oppervlakte ca. 1.100 m²

Bouwjaar 2008

Verdiepingen 2

Oppervlakte bedrijfshal ca. 600 m²

Oppervlakte kantoor ca. 500 m²

Vrije hoogte bedrijfsruimte 7,6 meter (gedeeltelijk)

Bestemming Bedrijventerrein-1

Parkeren 10 parkeerplaatsen



Omschrijving
Multifunctionele bedrijfsruimte op het duurzame 
industrieterrein De Wildeman te Zaltbommel.

Goed onderhouden object.

De bedrijfsruimte van totaal circa 1.100 m² is direct kantine voorzien van een keukenblok; toiletgroep 
bedrijfsklaar bestaande uit ca. 600m² bedrijfsruimte (dames en heren separaat); doorgang naar entresol 
en 500m² kantoorruimte.
 met kantoorruimte; archief; serverruimte; vanaf de 


 entresol is de bedrijfsruimte op de begane grond te 

Indeling:
 bereiken.





Algemeen


Begane grond: entree; hal; receptie met balie; drie 
kantoren; toiletgroep (dames en heren separaat); 
meterkast; doorgang naar bedrijfsruimte; royale Dit goed onderhouden bedrijfsobject beschikt onder 
bedrijfsruimte met overheaddeur; trapopgang naar andere over:

de 1e verdieping.
 - key-less entry systeem op alle deuren



 - elektrisch bedienbare toegangspoort

1e verdieping: hal; vergaderruimte; kantoorruimte; - alarmsysteem


- 10 parkeerplaatsen op eigen terrein

- elektrisch bedienbare zonwering















Bestemmingsplan


Het geldende bestemmingsplan op de Valeton is 'Zaltbommel, de Wildeman' en heeft als enkelbestemming 

'Bedrijventerrein-1'. In deze bestemming worden enkel de volgende bedrijven uitgesloten:

- Bevi inrichtingen

- Geluidzoneringplichtige bedrijven





Ligging


Bedrijvenpark Wildeman in Zaltbommel ligt op 2 minuten rijden van de A2 en dichtbij knooppunt Deil (A2 en A15). 
Daarnaast is er op nog geen 2 km een treinstation met verbinding naar diverse steden o.a. 's-Hertogenbosch en Utrecht.

Er is op bedrijventerrein de Wildeman sprake van een actief parkmanagement, dat voorziet in de gezamenlijke inkoop van 
veel gebruikte voorzieningen. De halfjaarlijkse bijdrage hiervoor bedraagt circa € 490,-.

Het parkmanagement draagt bij aan de veiligheid, een nette uitstraling van het terrein, alsmede het duurzame gebruik 
ervan. Ook wordt er financieel voordeel gerealiseerd door een gezamenlijke inkoop van goederen en/of diensten.





Huurcondities:


Huurprijs: € 100.200,- excl. BTW per jaar.

Servicekosten: gas / water en elektra voor rekening huurder

Aanvaarding: in overleg, kan snel

Huurprijsaanpassing: jaarlijks op basis van de consumentenprijsindex van het CBS.

Huurtermijn: vanaf 5 jaar

Huurbetaling: per maand vooraf

Waarborgsom / bankgarantie: 3 maanden huur inclusief BTW











Key-less entry systeem 
op alle deuren.





































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.


