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Kantorencomplex
Edison.
In het kantorencomplex Edison treft u zeer goed
uitgeruste, afgebouwde kantoorunits vanaf
19 m2. Het totale complex bestaat uit een
kantoorvilla met een oppervlakte van ca.
1.500 m2 verdeeld over 3 lagen, gelegen aan
de Edisonweg 10 te Alblasserdam. De units
maken gezamenlijk gebruik van algemene
voorzieningen als: verkeerszones, toiletgroepen,
pantry en spreekkamers. De units kunnen door
middel van een sleutelplan afzonderlijk worden
afgesloten, zodat u als huurder zeker bent van
een exclusieve toegang tot uw unit. Het gebouw
is tevens voorzien van een liftinstallatie en
glasvezelverbinding.
Iedere unit is voorzien van een parkeerplaats en
daarnaast beschikt het complex over een aantal
algemene parkeerplaatsen ten behoeve van
bezoekers.
www.kantoorruimtealblasserdam.nl
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“Al het gemak wat
u nodig heeft,
tegen zeer scherpe
prijzen.”

De locatie
Het kantorencomplex is gelegen op bedrijventerrein
“Vinkenwaard” aan de Edisonweg 10 te Alblasserdam. De
locatie is uitstekend te bereiken, met in de directe nabijheid
een op- en afrit van de snelweg A15. Dit maakt dat u binnen
15 minuten in de wereldhavenstad Rotterdam kunt zijn.
Vergaderruimte
Op elke verdieping binnen kantorencomplex Edison
bevindt zich een gemeenschappelijke spreekkamer. Deze
ruimtes zijn uitermate geschikt voor een vergadering of
bijeenkomst met meerdere personen en zijn voor huurders
kosteloos te gebruiken.
Kantoorunits
Kantorencomplex Edison is de ideale huisvesting voor grote
en kleine ondernemingen, uitzendbureaus en adviesbureaus.

De units worden turnkey opgeleverd en daarbij is er op
elke verdieping een gezamenlijke spreekkamer aanwezig.
Daarnaast beschikt elke unit over een aansluiting op het
glasvezelnetwerk, zodat u kunt kiezen voor razendsnel
internet. Tevens standaard een 2-wekelijkse schoonmaak en
ga zo maar door. Het kantorencomplex Edison biedt u al het
gemak wat u nodig heeft tegen zeer scherpe prijzen.
Penthouse kantoorunits
Op de derde verdieping heeft u de ultieme mogelijkheid
om te kiezen voor een penthouse kantoorunit. Deze units
bieden u veel lichtinval en een prachtig uitzicht over de
omgeving. Kortom, een ultieme plek om uw onderneming
te huisvesten. Tevens kunnen alle units gemakkelijk
gekoppeld worden, zodat een grotere unit ontstaat. Vraag
naar de mogelijkheden hiervan bij de makelaar.

A15

Kantoorunits.

Kantoorruimte
te huur

In dit kantorencomplex
treft u zeer goed uitgeruste,
afgebouwde kantoorunits
vanaf 19 m².
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Plattegrond.

Terrein.

Plattegrond.
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Begane grond.
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1e verdieping, Edisonweg 10-A
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Unit

Huisnr.

B.V.O. m²

V.V.O. m²

Netto m²

1

10-100

51

45

34

2

10-102

52

46

35

3

10-118

52

46

35

4

10-106

52

46

35

5

10-108

52

46

35

6

10-110

33

29

22

7

10-114

70

63

47

8

10-104

36

32

24

9

10-116

67

60

45

10

10-112

48

42

32

11

10-112

70

63

47

Opbergkast

-

3

2

2

= 1 parkeerplaats per unit.
= alle bovengenoemde maten zijn circa maten

Plattegrond.
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1e verdieping.
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2e verdieping, Edisonweg 10-B
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Unit

Huisnr.

B.V.O. m²

V.V.O. m²

Netto m²

1

10-200

53

48

34

2

10-202

55

49

35

3

10-204

55

49

35

4

10-206

55

49

35

5

10-208

55

49

35

6

10-210

34

31

22

7

10-212

26

24

17

8

10-220

36

32

23

9

10-216

38

33

24

10

10-222

50

45

32

11

10-218

50

45

32

12

10-214

74

66

47

Opbergkast

-

4

3

2

= 1 parkeerplaats per unit.
= alle bovengenoemde maten zijn circa maten

Plattegrond.
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2e verdieping.
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3e verdieping, Edisonweg 10-C
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Unit

Huisnr.

B.V.O. m²

V.V.O. m²

Netto m²

1

10-300

69

63

45

2

10-302

52

48

34

3

10-304

52

48

34

4

10-306

82

75

54

5

10-308

24

22

16

6

10-310

19

17

12

7

10-312

23

21

15

8

10-314

29

26

19

9

10-316

42

38

27

10

10-318

42

38

27

11

10-320

53

48

35

= 1 parkeerplaats per unit.
= alle bovengenoemde maten zijn circa maten

Plattegrond.
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3e verdieping.
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Creëer uw eigen
ideale zakelijke werkplek.

Edison
Kantoorcomplex
Alblasserdam

Glasvezel Internet
Het gehele kantorencomplex aan de Edisonweg 10
te Alblasserdam is voorzien van een hypermodern
glasvezelnetwerk. Daarom heeft u bij het huren van
een unit direct de mogelijkheid om het razendsnelle en
betrouwbare Glasvezel Internet af te nemen.
Omdat veel bedrijfspanden in de omgeving niet
zijn uitgerust met een glasvezelnetwerk, is juist dit
bedrijfsverzamelgebouw bij uitstek geschikt voor de
ondernemer die snel, betrouwbaar en onbeperkt wil
communiceren via het internet.
Bij het kiezen voor een Glasvezel Internet pakket,
gecombineerd met het huren van een bedrijfsunit, kunt u
gebruik maken van de zeer scherpe prijzen.
Daarnaast behoeft u zelf geen extra internetinvestering
meer te doen. Dit geeft u als ondernemer direct het
voordeel van flexibiliteit om uw bedrijf online tot een
succes te maken.

Kantoorunits.
De ideale huisvesting voor
grote en kleine ondernemingen,
uitzendbureaus en
adviesbureaus.
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Technische afwerking
Wandafwerking
• Alle steenachtige wanden zijn voorzien van dekkend
spuitwerk, behoudens de natte ruimtes, welke deels
zijn voorzien van tegelwerk.
• De kantoorscheidende wanden zijn opgebouwd uit
goed geïsoleerde prefab systeemwanden.
Vloerafwerking
• De entree, het trappenhuis, de toiletgroep en het
pantry zijn voorzien van vloertegels.
• De overige algemene ruimten zijn voorzien van
vloerbedekking.
• De kantoorunits zijn voorzien van vloerbedekking.
Plafondafwerking
• Het plafond op de begane grond is uitgevoerd in
strakke aluminium stroken.
• Het plafond op de verdiepingen is uitgevoerd middels
een wit systeemplafond met zwarte kantlatten. In
het systeemplafond zijn de nodige voorzieningen
opgenomen ten behoeve van installaties, waaronder
de verlichtingsarmaturen, bewegingssensoren en
koelconvectoren.
Algemene ruimten
• Alle verdiepingen zijn voorzien van een gezamenlijke
spreekkamer.
• Alle verdiepingen zijn voorzien van een gezamenlijke pantry.
14

• Alle verdiepingen zijn voorzien van een gezamenlijke
toiletgroep (dames / heren gescheiden).
• Het pand is voorzien van een lift.
Installaties
• Alle units zijn voorzien van radiatoren met
thermostaatknop.
• Alle units zijn voorzien van geïntegreerde
airconditioning (per unit regelbaar).
• Alle units zijn voorzien van intercom (spreek-/
luisterverbinding) voor het openen van de
hoofdingang.
• Alle units zijn voorzien van een kabelgoot
met electra- en datapunten (inclusief een
glasvezelaansluiting).
• Alle algemene ruimtes zijn voorzien van brandmelders.
Servicekosten
Binnen het servicepakket zijn de volgende zaken
opgenomen.
• Gasverbruik, inclusief vastrecht.
• Elektraverbruik, inclusief vastrecht.
• Waterverbruik, inclusief vastrecht
• Onderhoud en schoonmaak (2x per week) van de
gezamenlijke ruimten.
• Tweemaandelijkse glasbewassing (exclusief glaswerk
binnenzijde unit).

• 1 x in de 2 maanden onderhoudswerkzaamheden buitenterrein.
• Onderhoud en periodieke controle liftinstallatie.
• Onderhoud en periodieke controle koelinstallatie.
•O
 nderhoud en periodieke controle ventilatieinstallatie.
•O
 nderhoud en periodieke controle verwarmingsinstallatie.
•O
 nderhoud en periodieke controle brandmeld- en
noodstroominstallatie.
•O
 nderhoud en periodieke controle elektrische
installaties.
•O
 nderhoud en periodieke controle automatische
deurbediening hoofdingang.
• Onderhoud en periodieke controle waterinstallatie.
• Glasverzekering gevelbeglazing.
Indien u dit wenst, zijn extra mogelijkheden altijd
bespreekbaar. De servicekosten zijn berekend naar
rato van het aantal bruto vierkante meters per unit.
De servicekosten worden maandelijks in rekening
gebracht. De verhuurder heeft het recht om de
servicekosten eenmaal per jaar aan te passen, op basis
van de werkelijk gemaakte kosten.
Huurtermijn
Alle units op de eerste, tweede en derde verdieping
hebben een doorlopende huurtermijn met een

opzegtermijn van 3 maanden en een minimale
huurperiode van 12 maanden.
Betalingen
De huur en servicekosten dienen per maand vooraf te
worden voldaan.
Huurprijsaanpassingen
Jaarlijks zal er een prijsindexering plaatsvinden op
basis van de consumentenprijsindex reeks (CPI).
Alle huishoudens (2015 = 100%), gepubliceerd door het
Centraal Bureau van de Statistieken.
Waarborgsom
De waarborgsom bedraagt 3 maanden huur, inclusief
servicekosten en btw te betalen voor in gebruikname
van de unit.
Omzetbelasting
Het uitgangspunt bij het tot stand komen van de
huurovereenkomst is dat de huurder het gehuurde
voor tenminste het bij wet vastgestelde minimum
percentage of meer gebruikt voor met omzet
belaste prestaties. Indien door toedoen van huurder
niet geopteerd kan worden voor met omzetbelasting
belaste verhuur of indien op enig moment een
situatie aan de zijde van huurder intreedt, waardoor
geen recht meer kan worden gedaan aan dit

uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit
voor verhuurder voortvloeiende nadeel te vergoeden
en zal de huurprijs met een nader vast te stellen
bedrag worden verhoogd.
Reclame / naamsaanduiding
• De hoofdingang is voorzien van een bellentableau
met naamsaanduiding.
• De hoofdentree is voorzien van een wegbewijzering/
reclamezuil met naamsaanduiding.
• Aan het begin van het terrein is een reclamezuil
gesitueerd waar uw logo op geplaatst kan worden.
• De units zijn voorzien van individuele naambordjes.
• Het aanbrengen van gevelreclame is niet toegestaan.
Aansprakelijkheid
Alle informatie is geheel vrijblijvend. De brochure is
met zorg samengesteld, desondanks moet er een
voorbehoud worden gemaakt voor typefouten en
wijzigingen. Alle in deze brochure aangegeven maten
betreffen circa maten.
Hardinxveld-Giessendam, d.d. 23 november 2017
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Makelaar:

Waltmann & Co Bedrijfshuisvesting
Dr. Langeveldplein 22 • 3361 HE Sliedrecht
Tel.nr.: 0184 64 77 66
E-mail: bedrijfshuisvesting@waltmann.com
Internet: www.waltmann.com

Makelaar:

Van Vliet Bedrijfsmakelaars B.V.
Jhr. van Karnebeekweg 6b • 2982 VL Ridderkerk
Tel.nr.: 0180 43 43 43
E-mail: info@vanvliet.net
Internet: www.vanvliet.net

Verhuurder/beheerder:

De Kade B.V.
Postbus 138 • 3370 AC Hardinxveld - Giessendam
Kade 34 • 3371 EP Hardinxveld - Giessendam
Tel.nr.: 088 440 10 25
E-mail: dekade@vherkgroep.nl
Internet: www.kantoorruimtealblasserdam.nl

www.kantoorruimtealblasserdam.nl

