
Boerhaaveweg 46

IJsselstein

€ 1.500,- ex BTW 

              per maand



Bouwjaar 2018

Energielabel A

Oppervlakte totaal 110 m2

Oppervlakte kantoorruimte 84 m2

Aantal verdiepingen 2

Verwarming Vloerverwarming

Parkeergelegenheid 4 parkeerplaatsen 

Boerhaaveweg 46Kenmerken

Bouw

Locatie

Voorzieningen



Gelegen op een goede bereikbare locatie bieden wij deze bedrijfs- / kantoorunit te huur aan. 

Deze zelfstandige unit verdeeld over een begane grond met showroom en magazijn heeft op de

verdieping een riante kantoorruimte. Aanlevering van goederen gaat gemakkelijk via de overhead deur.

De 4 parkeerplaatsen zorgen voor meer dan voldoende parkeergelegenheid voor eigen gebruik en je

bezoek. 

Uiteraard bestaat er de mogelijkheid de indeling deels te wijzigen zodat de verdeling van ruimtes

aansluit aan de behoefte van de nieuwe huurder. De unit is gelegen op het bedrijventerrein

‘’Paardenveld’’ direct nabij de uitvalswegen zoals de ontsluiting naar de A2 en de N210. 

Ook is het centrum van IJsselstein snel bereikbaar en heeft de directe omgeving veel bedrijvigheid van

o.a. 2 grote supermarkten en een goed restaurant. 

Dichtbij het centrum van IJsselstein! 
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Begane grond

Entree, showroom ruimte van ca.26m2 met meterkast, bergkast en toegang tot het magazijn en de verdieping

met kantoorruimte. De ruimte is goed afgewerkt en voorzien van vloerverwarming. Het magazijn is voorzien

van een toiletruimte. Via de elektrische overhead deur is laden en lossen goed in te regelen. 
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Verdieping

Een riante kantoorruimte van ca.58m2 met kitchenette en airco unit. 

Deze mooie ruimte is betegeld en ook voorzien van vloerverwarming. 

De kitchenette is uitgerust met een vaatwasmachine, koelkast en magnetron. 

Er is veel daglicht door de grote raampartijen wat zorgt voor een fijne werkplek. 

Alle ramen zijn uitgerust met jaloezieën. 
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- Huurprijs € 1.500,- excl. BTW per maand.

- Aanvaarding: per direct beschikbaar.

- Oppervlakte totaal ca.110m2.

- Inclusief 4 parkeerplaatsen.

- Energielabel A. 
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Bijzonderheden



Boerhaaveweg 46, IJsselstein

''Sfeervolle binnenstad,

goede eetgelegenheden en

rijk winkelaanbod!''

Over IJsselstein

In het midden van het land, net onder Utrecht, omarmd door twee rivieren, de Lek en de

Hollandse IJssel, ligt de aantrekkelijke woon- en werkgemeente IJsselstein. IJsselstein heeft een

karakteristiek centrum dat sinds de middeleeuwen niet noemenswaardig is veranderd en

waarvan de historie terug gaat tot 1310. De binnenstad is zeer rustiek en autoluw. 

U kunt hier heerlijk winkelen en er zijn vele horecagelegenheden te vinden. De omgeving van

IJsselstein kenmerkt zich door een landelijk, rustiek karakter met water, weilanden, akkers en

kronkelige wegen. IJsselstein heeft een sneltramverbinding met Utrecht CS. Ook de

busverbindingen met tal van plaatsen in de omgeving zijn uitstekend. 

Al met al een prachtig woon- en werkomgeving centraal gelegen in Nederland!
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Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

 

Lees meer over onze diensten op:

www.vanoordmakelaardij.nl

Of volg ons op social media:

@vanoordmakelaardij 

www.facebook.com/vanoordmakelaardij

https://www.linkedin.com/company/van-oord-

makelaardij/

Van Oord Makelaardij

Benschopperstraat 35

3401 DG IJSSELSTEIN UT

Direct contact

Telefoon: 030 - 68 68 280 

Whatsapp ook mogelijk via bovenstaand nummer

info@vanoordmakelaardij.nl

Shirley van Rijswijk- Meenhorst

Van Oord Makelaardij

Klikbaar

Johan Leenheer

David van Oord
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