
Opslagruimte van 
800 m².
BREEZIJ 29, RHENOY

Praktische opslag-ruimte in Rhenoy.



Kenmerken

Geschikt voor 
opslag en enkele 
lichte 
werkzaamheden.

Objectgegevens

Totale oppervlakte 800 m²

BTW belast Nee

Bouwjaar 2002

Oppervlakte bedrijfshal 2x 400 m²



Omschrijving
Praktische opslagruimte in Rhenoy! 

Bent u op zoek naar een opslagruimte voor uw bedrijf? 
Waarbij u slechts enkele lichte werkzaamheden verricht?

Vrije hoogte van 7,6 meter in het 
midden van de hal.

Dan is deze opslagruimte van 800m² voor u 
geschikt. (Eventueel deelverhuur vanaf 400m²)

Het betreffen twee gedeelten van de bedrijfshal, het 
midden- en achterste gedeelte. Beide hallen zijn 
bereikbaar middels een eigen overheaddeur van 4 
meter breed en 3,75 meter vrije doorrijhoogte.




- De vrije hoogte in het midden van de hal is 7,60 
meter.

- De betonvloer is niet onderheid

- Hek aan de voorzijde van het perceel gaat 's 
avonds op slot

- Krachtstroom 3x25A en pantry in de achterste hal


De huurprijs voor het geheel is € 2.000,- per maand.




De huurprijs per hal a 400 m² is € 1.200,- per 
maand.




Rhenoy is een dorp in de gemeente West Betuwe in 
de Nederlandse provincie Gelderland, gelegen 
tussen Geldermalsen en Leerdam. Tevens dichtbij 
het knooppunt A15/A2.




Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Van Ekeren Kuiper Woning- en Bedrijfsmakelaars: 
0345-632100.




Verhuurder opteert voor niet B.T.W-belaste huur en 
verhuur.





















Kadastrale kaart



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.


