Showroom op
zichtlocatie.

SCHAIKSEHOF 2, LEERDAM

Voor zeer
diverse
doeleinde
n
geschikt!

Kenmerken
Objectgegevens
Totale oppervlakte

565 m²

BTW belast

ja

Bouwjaar

2010

Oppervlakte bedrijfshal

565 m²

Bestemming

bedrijfsruimte

Parkeren

20 parkeerplaatsen op mandelig terrein.

Bedrijfsruimte op
de begane grond.

Omschrijving
Representatieve winkel / showroom / kantoorruimte /
bedrijfsruimte te huur (begane grond) op een zichtlocatie
langs de toegangsweg van Leerdam!
Deze ruimte op is onder architectuur ontwikkeld en

sfeerproducten, keukens of sanitair zullen schitteren

is gerealiseerd met kwalitatief hoogwaardige

in dit pand!

materialen. De imposante entree met aluminium en
hoge, glazen gevel biedt alle gelegenheid om uw

Het object heeft op de begane grond in totaal ca.

bedrijf optimaal te presenteren. U trekt de

565 m² BVO bedrijfsruimte en toegang middels de

aandacht van bezoekers, maar ongetwijfeld ook die

imposante glazen entree als ook een overheaddeur.

van toevallige passanten.

Eventueel is een kleinere oppervlakte bespreekbaar.

De lichte vide en riante binnenruimte maakt dit

De unit wordt casco opgeleverd, echter v.v. de

object zeer geschikt voor winkelbedrijven met een

meest elementaire voorzieningen zoals dubbele

breed assortiment of producten van enige omvang,

toiletgroep, meterkast en nutsvoorzieningen. Met dit

zoals verlichting, ICT, projectmeubelen, office-

opleveringsniveau kunt u de meeste ideale

producten en tuininrichting. Maar ook interieur- en

winkelroute bepalen en een totaal eigen concept
creëren zodat u alle ruimte heeft om mee te
beslissen over de inrichting en afwerking van het
pand.

Imposante glazen entree.

Locatie: Het object is op een unieke zichtlocatie
gesitueerd. Het pand komt vrij in het zicht, slechts
van de doorgaande weg gescheiden door een

beekje met bomen. De Schaikseweg is de noordelijke toegangsweg van Leerdam richting de afrit Everdingen aan de A2. U
bent in circa 20 minuten in Utrecht en 30 minuten in steden als Rotterdam en Den Bosch.
Een unieke mogelijkheid om uw zaak te etaleren! De locatie is zeer eenvoudig te vinden. Aan de overzijde zijn bouwmarkt
Karwei met daarboven DAKA Leerdam (sportwinkel) gevestigd.
Bestemming: het pand beschikt over bestemming 'bedrijventerrein'. Bedrijven welke vallen binnen de categorie 1 tot en met
3.2 zijn hierdoor toegestaan. Daarnaast rusten er op de locatie de functieaanduidingen 'detailhandel perifeer' en 'kantoor'.
Parkeren: het gehele terrein beschikt over 160 (mandelige) parkeerplaatsen voor 4 gebouwen.
Huurprijs: € 4.500,- excl. BTW per maand (excl. gas/water/elektra)
Servicekosten: nog nader te bepalen (denk hierbij bijv. aan een glazenwasser).
Huurperiode: 5 jaar
Dit maakt het object exclusief:
- Unieke zichtlocatie op de kop van Leerdam
- Groeistad met regionale centrumfunctie
- Centraal gelegen in Nederland
- Snelwegen en grote steden uitstekend bereikbaar
- Hoogwaardige architectuur en materialen
- Omgeven door bedrijven met uitstraling
- Geschikt voor showroom en/of winkelbedrijven
- Geschikt voor breed scala aan grootwinkelbedrijven
Ligging: Voor ondernemers is Leerdam in vele opzichten een interessante stad. Het kenmerkt zich door de centrale ligging,
met de steden Gorinchem, Culemborg, Rotterdam, Utrecht en Den Bosch binnen bereik. Daarnaast is het een stad met
historie en aantrekkingskracht.
De middeleeuwse vestingstad Leerdam is gelegen in de Betuwe, aan het riviertje de Linge, midden in het Groene Hart.
Leerdam is internationaal bekend als Glasstad, het heeft een lange historie in de glasblazerij en trekt met het Glasmuseum
en de vele galerieën bezoekers tot ver buiten de regio.
Het uitgebreide winkelaanbod in het gezellige centrum, de vele monumenten en de prachtige omgeving dragen daar ook
aan bij. Rond Leerdam is veel land- en tuinbouw te vinden. De stad heeft een duidelijke centrumfunctie voor de regio.
Leerdam biedt alle ruimte voor ontwikkeling. Er zijn de afgelopen jaren een groot aantal bouwprojecten gerealiseerd.
Renovatie en nieuwbouw op diverse locaties in de stad bieden niet alleen nieuw elan, maar trekken ook een heel nieuw en
divers publiek aan.
Leerdam heeft ca. 20.813 inwoners en de gemeente beslaat 35,18 km². Culemborg, Geldermalsen en Gorinchem liggen in de
directe omgeving op ca. een kwartier rijden van Leerdam.
Op ca. een half uur rijden liggen de steden Rotterdam, Utrecht, 's-Hertogenbosch en Dordrecht. De doorgaande route vanaf
A2 (Utrecht – Eindhoven) naar Leerdam leidt automatisch langs de Schaikseweg.

Gelegen langs de
toegangsweg van
Leerdam.

Bekijk dit
object op
de website!

Plattegrond

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.

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.

Dennis Kuiper
Directeur en NVM makelaar taxateur

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).

Nick Prenger
Adviseur bedrijfsmatig
vastgoed

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

Het geld
regelen voor uw
bedrijfshuisvesting
doet u niet alleen.
Maak nu een afspraak voor een gratis
1e hypotheek-gesprek. Bel ons op 0183 67 29 99,
of mail naar hypotheken@vanekeren.nl

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

Het Hof 1
Culemborg
0345 22 93 00

