
Multifunctioneel 
bedrijfspand.
KOLK 48, ARKEL

Voor zeer diverse doeleinden geschikt!



Kenmerken

5 parkeerplaatsen 
op eigen terrein.

Objectgegevens

Totale oppervlakte Ca. 373 m²

BTW belast nee

Bouwjaar 2007

Verdiepingen 2

Oppervlakte bedrijfshal 195 m²

Oppervlakte kantoor 188 m²

Vrije hoogte bedrijfsruimte Van ca. 6 meter tot ca. 7,2 meter

Bestemming Bedrijf (Buitengebied Giessenlanden)

Parkeren 5 parkeerplaatsen op eigen terrein



Omschrijving
Multifunctioneel bedrijfspand met zeer fraaie bedrijfs- en 
kantoorruimte, gelegen tegen het bedrijventerrein Papland 
te Gorinchem.

Totale oppervlakte c.a. 373 m².

Op het verzorgde Bedrijvenpark Haarbrug te Arkel 
Oppervlakten

bieden wij dit representatieve bedrijfspand van in 
totaal ca. 383 m² te koop aan, bestaande uit een 
bedrijfsruimte/werkplaats en een presentatie-/
kantoorruimte op de begane grond en 
kantoorruimtes op de verdieping.

De goede ligging aan de entree van het 
bedrijvenpark zorgt samen met de ruime waterpartij 
tegenover het object voor een uitstekende zicht- en 
herkenbaarheid.









- Bedrijfsruimte begane grond ca. 195 m²

- Presentatie-/kantoorruimte begane grond ca. 94   

   m²

- 1e etage ca 94 m²





Omschrijving object


De gebruiksmogelijkheden van het bedrijfsobject 
zijn legio en is voor veel bedrijven geschikt of 
geschikt te maken. De bedrijfsruimte op de begane 
grond is gebruiksklaar en toegankelijk via een 
elektrisch bedienbare overheaddeur van ca. 4,5 x 4,5 
meter. Tevens is op de begane grond een 
vergader-/presentatieruimte, entree, pantry en 
toiletruimte gerealiseerd, met een vrije hoogte van 3 
meter.

Op de eerste verdieping is de kantoorruimte 
gelegen bestaande uit vier aparte ruimtes, met 
daarbij een hal met pantry.




Het pand is o.a. voorzien van: 

- Vloerverwarming op de eerste verdieping

- Alarmsysteem met sensoren

- Elektronische sloten op de kantoorruimtes gelegen op de eerste verdieping

- CV met radiatoren op de gehele begane grond

- Rookmelders





Eigenschappen


Vrije hoogte variërend van ca. 6,00 meter aan de achterzijde tot ca. 7,20 meter aan de voorzijde (lessenaarsdak), maximale 
vloerbelasting 2.500 kg/m²





Ligging en bereikbaarheid


Het object is gelegen aan de Kolk op bedrijvenpark Haarbrug te Arkel. Dit bedrijventerrein ligt pal tegen het Gorinchemse 
bedrijventerrein Papland. Deze locatie ligt op enkele kilometers van de afslag Gorinchem-Oost / Arkel vanaf rijksweg A15 
vanwaar er diverse uitvalswegen zijn naar o.a. het knooppunt Gorinchem (A15/A27) alsook naar de A2.

De bereikbaarheid van het object per (vracht-) auto is goed.  





Parkeren


Het pand beschikt op het eigen terrein aan de voorzijde over 5 eigen parkeerplaatsen.




Bestemmingsplan


Het bestemmingsplan "Buitengebied Giessenlanden" met enkelbestemming 'bedrijf' is vigerend en geheel onherroepelijk in 
werking sinds 11 maart 2015. 





Voorwaarden


Vraagprijs: € 475.000,- kosten koper

Bijdrage VvE: € 261,40 excl. BTW per maand

Aanvaarding: in overleg, uiterlijk december 2022

Thans zijn er diverse spullen ter overname aangeboden, voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.









Gelegen aan 
industrieterrein 
Papland te Gorinchem.







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


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.

Voorwaartsveld 5a

Leerdam



0345 632 100

Beatrixlaan 2a 

Dalem



0183 672 992

Het Hof 1

Culemborg



0345 22 93 00

vanekerenkuiper.nl

http://www.vanekerenkuiper.nl

