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Mogelijkheden zien. Kansen benutten.

www.vanvliet.net

Eindsprint
In ons vorige magazine ging het op deze plaats over het coronavirus en hoe de onzekere vooruitzichten ons allemaal in de greep
hielden. Een paar maanden verder ligt er weer een nieuw magazine en ziet onze wereld er heel anders uit. De besmettingen blijven, maar de gevolgen lijken inmiddels gelukkig een stuk minder ingrijpend. Het leven van alledag begint weer een beetje te lijken
op het leven van voor de crisis.
We zien dit ook aan de interesse die er de afgelopen maanden is geweest voor nieuwe bedrijfspanden. Dat is een hoopgevende
bevestiging van de goede economische vooruitzichten die er zijn. De vraag overstijgt het aanbod en daaruit kunnen we concluderen dat het bedrijfsleven groeit en innoveert.
In deze uitgave zien we een paar sprekende voorbeelden. Aannemersbedrijf Van Vulpen bijvoorbeeld: een specialist in de aanleg
van kabels en leidingen, maar ook voor machtige projecten als de ‘aanlanding’ van windmolenparken. Van Vulpen zocht en vond
een nieuw, groter onderkomen met opslag- en kantoorruimte, pal aan de A15 op bedrijventerrein Gorinchem-Oost.
Een mooie samenwerking hadden we daarnaast met het Belgische online veilinghuis Vavato dat de Nederlandse markt ook
fysiek betrad; vanuit een eerste magazijn op bedrijventerrein Gelkenes in Groot-Ammers.
We maken ons op het moment van schrijven op voor de periode na de zomervakantie, waarin we nog veel meer geslaagde
matches verwachten te maken.

Veel leesplezier en goede zaken!

John Zandbergen

Jhr. Van Karnebeekweg 6b
2982 VL Ridderkerk
Telefoon 0180 - 43 43 43
www.vanvliet.net
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Van Vulpen vindt een onderkomen
dat bij de groeiambities past
Van Vulpen is een sterk groeiend aannemersbedrijf dat netwerken aanlegt voor de nutsvoorzieningen in Nederland. Met als bijzondere specialiteit: gestuurde boringen tijdens indrukwekkende energietransitie- en infrastructuurprojecten. De drukkere werkzaamheden vroegen om fysieke uitbreiding en die vond Van Vulpen in een groot
nieuw pand op een prachtige zichtlocatie langs de A15 in Gorinchem.

In grote delen van Nederland legt Van Vulpen de kabels en leidingen aan

Te krap

voor gas, water en elektra tot in de meterkasten aan toe. Opdrachtgevers

Het hoofdkantoor was nog niet eens zo lang in gebruik, maar toch raakte

zijn onder andere de grote nutsbedrijven en TenneT. In de afgelopen vijftien

Van Vulpen in Gorinchem al snel weer te krap behuisd. Rebergen: “We

jaar heeft Van Vulpen zich daarnaast toegelegd op het gestuurd boren van

kwamen buitenruimte te kort. Onze logistieke activiteiten zijn toegenomen,

kabels en leidingen op plaatsen waar graven niet mogelijk is. Onder rivieren

omdat opdrachtgevers het steeds meer aan ons overlaten om de benodigde

en spoorlijnen door, maar Van Vulpen boort bijvoorbeeld ook de kabels voor

materialen op locatie te krijgen. Daarvoor hadden we meer opslagruimte

de ‘aanlandingen’ van windmolenparken onder de duinen door.

nodig. We konden een buitenterrein gaan zoeken en een of meerdere

“Mede dankzij het boren is ons bedrijf in de afgelopen vijftien jaar sterk

loodsen - we huurden al een en ander -, maar dan raak je zo versnipperd.

gegroeid”, vertelt Erik Rebergen, verantwoordelijk voor de huisvesting binnen

Het zou ideaal zijn om dat samen te brengen op één plek.”

Van Vulpen. “We hebben vestigingen op verschillende plaatsen in het land,
met het hoofdkantoor in Gorinchem, op bedrijventerrein Papland. Achter dat
pand zit ook onze materieeldienst.”
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De oplossing lag luttele kilometers verderop, op een ander bedrijventerrein in

Barendrecht

Gorinchem: Oost I. Daar stond het voormalige onderkomen van Groeneveld

Van Vulpen betrok het pand aan de Stephensonweg 10. Groeneveld Transport

Transport Efficiency te koop met ongeveer zevenduizend vierkante meter

Efficiency bleef zelf kantoor houden in het, ook fysiek, aangrenzende pand op

buitenterrein, meer dan zestienhonderd vierkante meter loodsruimte en

nummer 12. “We moesten wel goede afspraken maken over de verdeling van

twee verdiepingen kantoren. Dat laatste was mooi meegenomen, want:

onderhoudskosten en dergelijke, maar dat is prima gelukt. We hebben goed

“Onze eigen vrije kantoorruimte raakte ook op en we blijven groeiambities

contact met elkaar.”

houden”, weet Erik Rebergen. “In de energietransitie is tenslotte veel gaande

De aankoop van het pand werd begeleid door John Zandbergen van Van

en dat is onze markt. Onze grootste uitdaging is het vinden van technische

Vliet Bedrijfsmakelaars. “John en ik kenden elkaar al van een ander project:

medewerkers. Ook wat dat betreft zijn we blij met deze plek. Aan de snelweg

ons kantoor met opslag dat we huren in Barendrecht, aan de Zeemanstraat”,

kunnen we ons gezicht laten zien. Met een pand als dit word je ook een

vertelt Rebergen. “Ook daar hebben we de wens voor een pand met meer

interessante werkgever voor nieuwe mensen.’’

bedrijfsruimte. Die vraag staat uit. Dat wordt ons volgende project.”

Groen
Het pand was snel gebruiksklaar. Na twee maanden van inrichten liggen
buiten de kolossale haspels met kabels in imposante rijen klaar om ingezet
te worden, is de loods gevuld en hebben de logistieke medewerkers en
projectplanners hier hun kantoor betrokken. De groene ‘clubkleur’ van
Groeneveld is ook een van de bedrijfskleuren van Van Vulpen, dus zelfs dat
detail klopt. “Dat zouden we zo kunnen laten inderdaad”, lacht Rebergen.
Het wordt ongetwijfeld in de re-styling meegenomen, zoals het pand ook
nog volledig verduurzaamd wordt met onder andere zonnepanelen en PCM
plafonds.”
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Kantoorruimte

Sliedrecht
Stationspark 300

Koop: € 1.595.000,- k.k.
Huur: € 110,- per m²
n

1.274 m² kantoorruimte

n

258 m² bedrijfsruimte

n

47 parkeerplaatsen

n

Ligging zichtlocatie A15

n

Oplevering in overleg

Te koop/te huur: vrijstaand kantoorgebouw met 47 parkeerplaatsen
Vrijstaand kantoorgebouw gelegen op zichtlocatie aan de rijksweg A15 en tegenover
NS-station. Bestaande uit o.a. royale entree/hal, diverse kantoorruimten, sanitaire
ruimten en een facilitaire ruimte/opslagruimte met overheaddeur. Centraal in het gebouw
bevindt zich de royale trapopgang met vides. De verdieping omvat een gangpartij rondom
de trapopgang, diverse kantoorkamers en sanitaire ruimten.
Sliedrecht 0184 - 42 42 42

Dordrecht
Merwedestraat 86

€ 4.500,- per maand

Te huur: luxe kantooretage op de 2e verdieping
Luxe kantooretage op de 2e verdieping van een modern bedrijfs-/kantoorcomplex gelegen op een zichtlocatie op bedrijventerrein De Staart-West, nabij de op- en afritten van de
N3. O.a. voorzien van topkoeling, keurig sanitair en veel daglicht.

Sliedrecht 0184 - 42 42 42
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n

425 m² kantoorruimte

n

12 parkeerplaatsen

n

Ligging Staart-West

n

Energielabel A

n

Oplevering per direct

www.vanvliet.net

Barendrecht

Barendrecht

1e Barendrechtseweg 64

Bijdorp-Oost 28

€ 2.150,- per maand

NIEUW

€ 2.400,- per maand

Te huur: kantoorruimte

Te huur: kantoorruimte

n

50 m² kantoorruimte

n

266 m² kantoorruimte

n

3 eigen parkeerplaatsen

n

Voldoende parkeerplaatsen

n

Ligging op exclusief villapark

n

Bedrijventerrein Bijdorp

n

Energielabel A

n

Energielabel A

n

Oplevering per direct

n

Oplevering per direct

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

Ridderkerk

Ridderkerk

Gieterijstraat 128

Handelsweg 30

€ 1.300,- per maand

€ 1.725,- per maand

Te huur: kantoorruimte

Te huur: kantoorruimte

n

126 m² kantoorruimte

n

165 m² kantoorruimte (unit 2)

n

Gelegen op bovenste etage

n

Parkeren op eigen terrein

n

2 eigen parkeerplaatsen

n

Ligging Verenambacht

n

Ligging nabij centrum

n

Energielabel B

n

Oplevering per direct

n

Oplevering per direct

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

NIEUW

NIEUW

Ridderkerk 0180 - 43 43 43
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

Van Vliet bedrijfsmakelaars & adviseurs

7

www.vanvliet.net

Ridderkerk

Alblasserdam

Noordenweg 24

Hertzweg 3

vanaf € 325,- per maand

€ 245.000,- k.k. / € 1.595,- per maand

Te huur: kantoorunits

Te koop / te huur: kantoorruimte

n

Units van 28 tot 56 m²

n

147 m² Kantoorruimte

n

Parkeren op eigen terrein

n

3 parkeerplaatsen

n

Ligging nabij centrum

n

Bouwjaar 2002

n

Oplevering per direct

n

Ligging Vinkenwaard

n

Oplevering per direct

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

Sliedrecht 0184 - 42 42 42

Ridderkerk

Sliedrecht

Kastanjelaan 18p

Prisma 100-198

€ 600,- per maand

vanaf € 325,- per maand

Te huur: kantoorruimte

Te huur: kantoorunits

n

80 m² kantoor

n

Units v.a. 33 m²

n

Parkeren op eigen terrein

n

Parkeren openbaar

n

Airco

n

Ligging Noord-Oost Kwadrant

n

Energielabel A

n

Uitvalswegen A15

n

Oplevering op korte termijn

n

Oplevering per direct

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

Sliedrecht 0184 - 42 42 42
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
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Kantoorruimte

Hardinxveld-Giessendam

Sliedrecht

Nijverheidsstraat 68

Leeghwaterstraat 7

€ 2.000,- per maand

NIEUW

€ 830,- per maand

Te huur: bedrijfs-/kantoorruimte

Te huur: kantoorruimte

n

262 m² bedrijfsruimte

n

75 m² kantoorruimte

n

48 m² kantoorruimte

n

2 parkeerplaatsen

n

Voldoende parkeerplaatsen

n

Energielabel A

n

Ligging nabij op- en afrit A15

n

Ligging Nijverwaard

n

Oplevering op korte termijn

n

Oplevering op korte termijn

Sliedrecht 0184 - 42 42 42

Sliedrecht 0184 - 42 42 42

Hardinxveld-Giessendam

Alblasserdam

Rivierdijk 458

Nieuwland Parc 398

vanaf € 625,- per maand

€ 2.495,- per maand

Te huur: kantoorruimte

Te huur: kantoorruimte

n

162 m² kantoorruimte

n

215 m² kantoorruimte

n

Units vanaf 72 m²

n

5 parkeerplaatsen

n

2 parkeerplaatsen per unit

n

Energielabel A

n

Oplevering per direct

n

Ligging Nieuwland

n

Oplevering per direct

Sliedrecht 0184 - 42 42 42
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Sliedrecht 0184 - 42 42 42

www.vanvliet.net

Ridderkerk

Zwijndrecht

Ridderpoort 33

Scheepmakerij 330

vanaf € 350,- per maand

NIEUW

€ 115,- per m² per jaar

Te huur: kantoorunits

Te huur: kantoorruimte

n

Units vanaf 27 m²

n

426,70 m² kantoorruimte

n

1 parkeerplaats per unit

n

Units vanaf 236 m²

n

Ligging Donkersloot-Zuid

n

8 parkeerplaatsen

n

Oplevering per direct

n

Ligging langs Oude Maas

n

Oplevering per direct

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

Sliedrecht
Trapezium 310-320
€ 100,- per m² per jaar
n

977 m² showroom-/kantoorruimte

n

Te huur vanaf 390 m²

n

14 parkeerplaatsen

n

Energielabel C

n

Ligging aan A15

Te huur: showroom-/kantoorruimte aan de A15
Showroom-/kantoorruimte op de begane grond van een kantoorgebouw bestaande uit
4 bouwlagen, gelegen op een herkenbare zichtlocatie aan de A15, direct nabij de op- en
afritten. De showroom-/kantoorruimte is gelegen op bedrijventerrein Noord-Oost
Kwadrant, beschikt over twee eigen entrees en is aan drie zijden voorzien van aluminium
gevelpuien. De showroom-/kantoorruimte omvat ca. 977 m² en is te huur vanaf 390 m².
Sliedrecht 0184 - 42 42 42
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
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Kantoorruimte

Sliedrecht

Hendrik-Ido-Ambacht

Stationspark 1255

De Veldoven 9 en 11

€ 1.875,- per maand

NIEUW

vanaf € 3.172,- per maand

Te huur: nieuwbouw kantoorruimte

Te huur: 2 kantoorlagen

n

120 m² kantoor

n

2 kantoorlagen van 225 m²

n

3 parkeerplaatsen

n

6 parkeerplaatsen per laag

n

Ligging Stationspark II

n

Zichtlocatie langs A16

n

Energielabel A+

n

Uitstekend bereikbaar

n

Oplevering januari 2022

n

Oplevering op korte termijn

Sliedrecht 0184 - 42 42 42

Ridderkerk

Ridderkerk

Wolweverstraat 23

Wolweverstraat 24

€ 120,- per m² per jaar

€ 5.025,- per maand

Te huur: kantoorruimte

Te huur: kantoorruimte

n

312,45 m² kantoorunit

n

640 m² kantoorruimte

n

7 parkeerplaatsen

n

9 parkeerplaatsen

n

Ligging Woude

n

Ligging zichtlocatie

n

Energielabel B

n

Energielabel A

n

Oplevering op korte termijn

n

Oplevering per direct

Ridderkerk 0180 - 43 43 43
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Ridderkerk 0180 - 43 43 43

NIEUW

www.vanvliet.net

Barendrecht

Barendrecht

Zwaalweg 26-28

Zweth 6

€ 115,- per m² per jaar

€ 90,- per m² per jaar

Te huur: kantoorruimte

Te huur: kantoorruimte

n

355 m² kantoorruimte

n

230 m² kantoorruimte

n

10 parkeerplaatsen

n

Voldoende parkeerplaatsen

n

Ligging nabij uitvalswegen

n

Ligging Oosteinde

n

Fraaie zichtlocatie

n

Energielabel B

n

Oplevering per direct

n

Oplevering per direct

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

Hardinxveld-Giessendam

Barendrecht

Houtschelf 1

Oslo 3 en 5

€ 2.500,- per maand

vanaf € 300,- per maand

Te huur: kantoorruimte

Te huur: kantoorunits

n

243 m² kantoorruimte

n

Kleinschalige kantoorunits tot 100 m²

n

12 parkeerplaatsen

n

Parkeren op eigen terrein

n

Energielabel C

n

Ligging Vaanpark 2

n

Ligging Nieuweweg

n

Oplevering per direct

n

Oplevering per direct

Sliedrecht 0184 - 42 42 42

NIEUW

Ridderkerk 0180 - 43 43 43
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
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Kantoorruimte

Alblasserdam

Alblasserdam

Nieuwland Parc 12 N

Kelvinring 44

€ 1.600,- per maand

NIEUW

vanaf € 462,- per maand

Te huur: kantoorruimte

Te huur: kantoorunits

n

140 m² kantoorruimte

n

Kantoorruimte v.a. 44 m²

n

1 verdieping

n

1 parkeerplaats per unit

n

3 parkeerplaatsen

n

Energielabel A

n

Ligging Nieuwland

n

Ligging nabij A15

n

Oplevering op korte termijn

n

Oplevering op korte termijn

e

Sliedrecht 0184 - 42 42 42

Sliedrecht 0184 - 42 42 42

Ridderkerk
Kastanjelaan 26
€ 2.150,- per maand

Sliedrecht
P.C. Hooftlaan 5

NIEUW

€ 110,- per m² per jaar

Te huur: kantoorruimte

14

Te huur: kantoorruimten

n

197 m² kantoorruimte

n

Begane grond 369,90 m²

n

4 parkeerplaatsen

n

2e verdieping 642,35 m²

n

Energielabel A

n

Parkeren openbaar

n

Ligging zichtlocatie

n

Ligging zichtlocatie

n

Oplevering per direct

n

Oplevering in overleg

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

Mogelijkheden zien. Kansen benutten.

NIEUW

Sliedrecht 0184 - 42 42 42

NIEUW

www.vanvliet.net

Barendrecht

Alblasserdam

Van ’t Hoffstraat 25

Staalindustrieweg 5a

€ 2.400,- per maand

€ 4.150,- per maand

Te huur: kantoorruimte

Te huur: kantoorruimte

n

303 m² kantoorruimte

n

Begane grond 204 m²

n

8 parkeerplaatsen

n

Verdieping 215 m²

n

Ligging Reijerwaard

n

12 parkeerplaatsen

n

Energielabel A

n

Per bouwlaag te huur

n

Oplevering per direct

n

Oplevering per direct

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

Ridderkerk

Ridderkerk

P.C. Hooftstraat 20

Kaartenmakerstraat 4

€ 5.225,- per maand

vanaf € 325,- per maand

Te huur: showroom/kantoorruimte

Te huur: kantoorruimte

n

1.143 m² showroom

n

221 m² kantoorruimte

n

Parkeren openbaar

n

Ligging nabij centrum

n

Oplevering per direct

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

NIEUW

n

NIEUW

vanaf 24,6 m² tot 194,4 m²
kantoorruimte

n

vanaf € 325,- tot
€ 2.185,- per maand

n

oplevering per direct

Ridderkerk 0180 - 43 43 43
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
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Online veilingplatform Vavato komt
vanuit Groot-Ammers de
Nederlandse markt ontdekken
Nooit werd er meer online gekocht dan nu. De coronacrisis heeft die trend alleen nog maar versterkt. Dat heeft
Vavato gemerkt. Het Belgische online veilingplatform groeide explosief en breidde onlangs uit met een eerste
magazijn over de grens: in het Zuid-Hollandse Groot-Ammers.

Tegels, meubels, springkastelen. Maar ook tweedehands auto’s, oldtimers
en CNC machines. Tot enorme bouwkranen aan toe zelfs. Vavato verkoopt
álles. Beter gezegd: Vavato veilt alles. Het online veilingplatform brengt
vraag en aanbod bij elkaar en verkoopt alle artikelen tegen opbod voor een
marktconforme prijs. Op deze manier zijn afgeschreven machines, overstock
en activa gemakkelijk en snel om te zetten in contant geld. Vavato organiseert
online veilingen na faillissementen of stopzettingen of wanneer bedrijven een
extra verkoopkanaal zoeken. De kopers zijn zowel bedrijven als particulieren
van over de hele wereld.
Vavato viert pas zijn zesde verjaardag in 2021, maar het is in korte tijd een
onderneming van formaat geworden. Corona heeft de groei zelfs in een
stroomversnelling gebracht. “Tijdens de lockdown hebben de mensen tijd
gehad om nieuwe dingen te ontdekken en werd er veel meer online gekocht”,
weet Nina Thielemans, marketing manager van Vavato. “Maar ook het aantal
verkopers nam snel toe. Bedrijven zoeken alternatieve verkoopkanalen en
een online veiling is daar heel geschikt voor.”

Online veiling van A tot Z
“In 2020 hebben we er twaalfhonderd georganiseerd. Waarmee we 290
duizend bieders bereikten. De grote meerwaarde die wij verkopers te

16
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bieden hebben is de snelle uitbetaling, binnen veertien dagen na de veiling,
en ons no cure no pay-principe. We hebben geen verborgen kosten en de
veilingresultaten zijn voor iedereen overzichtelijk.”
“We begeleiden onze klanten van A tot Z in hun veilingen. We inventariseren
de loten, maken foto’s en beschrijvingen en bepalen de startprijzen. Wij zetten
de items en veilingen in de markt en benaderen de juiste doelgroepen. We
beantwoorden alle vragen van potentiële bieders, maken de facturen op naar
kopers en verkopers én we staan in voor de praktische overhandiging van de
loten zodra deze betaald zijn.”

Opslagruimte
De veilingen vinden online plaats. De goederen worden ofwel opgeslagen
bij de opdrachtgevers op locatie ofwel in een van de opslagruimtes van
Vavato, die dan ook moeten voldoen aan strikte beveiligingsnormen. In
België heeft Vavato tienduizend vierkante meter aan magazijnen en nog
eens vijfduizend vierkante meter buitenterrein. “Als parking voor voertuigen
die onze opdrachtgevers willen verkopen”, verklaart Nina Thielemans. “Die
worden te koop aangeboden door particulieren, komen uit faillissementen,
maar het zijn bijvoorbeeld ook einde-leaseauto’s die we verkopen voor
leasemaatschappijen of grootbanken.”

Naar Nederland
Vavato groeide snel in eigen land en dus kon de volgende stap niet uitblijven:
“We wisten al lang dat Nederland een enorm potentieel heeft voor ons als
online veilingplatform, maar we hebben bewust gekozen om gestaag te
groeien. We wilden eerst leren stappen en lopen in België alvorens de logische
stap naar Nederland te zetten.”
De keuze viel op Groot-Ammers. Een bescheiden plaatsje misschien, maar
met het bloeiende bedrijventerrein Gelkenes waar vele aansprekende bedrijven
gevestigd zijn. “De ideale locatie voor ons”, stelt Nina Thielemans. “Het is zeer
centraal gelegen en dat maakt het interessant voor aanbieders en bieders.
We voelden ons er meteen thuis tussen onze gastvrije en behulpzame buren.”

Niet te groot

“Uiteindelijk kwamen we in contact met Van Vliet Bedrijfsmakelaars. Vanaf
het eerste moment voelden we aan dat zij onze zoektocht serieus namen. Ze
maakten tijd voor ons en waren heel reactief op al onze vragen. Als Belgisch
bedrijf zijn wij niet bekend met de Nederlandse huurmarkt en de juridische
aspecten daarrond. Van Vliet heeft ons daar prima in begeleid. We hebben
ons nooit zorgen moeten maken over iets, waardoor we ons konden blijven
focussen op onze business. Dat was een enorme toegevoegde waarde.”
Het magazijn aan de Ambachtsweg in Groot-Ammers is duizend vierkante
meter groot. Het zal vermoedelijk snel te klein zijn, maar dat heeft Vavato
al ingecalculeerd. “Dan kijken we weer uit naar volgende uitbreidingsmogelijkheden, zoals we dat in België ook altijd hebben gedaan.”

“We hadden op voorhand best een aardige checklist met eisen. Het pand
moest dus midden in Nederland liggen en van alle kanten goed bereikbaar zijn.
Een propere uitstraling, veel licht en goed toegankelijk; dat was allemaal een
must, plus voldoende buitenterrein om groot materiaal te kunnen stallen.” En
dan was er nog een belangrijk punt, dat wellicht wat tegenstrijdig klinkt: “Het
pand moest niet te groot zijn, want we willen ook in de toekomst stapsgewijs
groeien.”
“We hebben online gezocht en zijn een aantal panden gaan bekijken. Daar
werden we dan toch niet warm van; ze konden ons niet bieden wat we
zochten. Ook op financieel vlak, want ook dat plaatje moest kloppen voor een
beginnend avontuur in Nederland.”

Van Vliet bedrijfsmakelaars & adviseurs
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Bedrijfs-/kantoorruimte

Rotterdam

Ridderkerk

Waalstraat 8

Tinstraat 7b

NIEUW

€ 2.500,- per maand

€ 1.150,- per maand

Te huur: bedrijfs-/kantoorruimte

Te huur: bedrijfs-/kantoorruimte

n

311 m² bedrijfsruimte

n

70 m² bedrijfsruimte

n

2 boven elkaar geplaatste

n

70 m² kantoorruimte

entresolvloeren (200 en 305 m²)

n

2 parkeerplaatsen

n

Zeer goed bereikbaar

n

Ligging: Donkersloot-Zuid

n

Oplevering per 1-12-2021

n

Oplevering: 1 januari 2022

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

Wie niet durft te dromen,
slaapt alleen maar.
www.lansigt.nl

Dromen zijn de brandstof voor groei. Daar dragen wij graag aan bij.
Neem contact op met één van onze medewerkers (T 0180 - 481 444).

Vestigingen
Alphen aan den Rijn • Gouda • Ridderkerk

18

Mogelijkheden zien. Kansen benutten.

www.vanvliet.net

Ridderkerk

Ridderkerk

Gieterijstraat 54

Klompenmakerstraat 18b

€ 1.500,- per maand

€ 4.250,- per maand

Te huur: bedrijfs-/kantoorruimte

Te huur: bedrijfs-/kantoorruimte

n

109 m² bedrijfsruimte

n

458 m² bedrijfsruimte

n

66 m² kantoorruimte

n

210 m² kantoorruimte

n

2 eigen parkeerplaatsen

n

7 eigen parkeerplaatsen

n

Oplevering op korte termijn

n

Donkersloot-Noord

n

Oplevering per direct

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

Sliedrecht
Krausstraat 16

€ 2.950.000,- k.k.
n

823 m² bedrijfsruimte

n

1.397 m² kantoorruimte

n

2.016 m² buitenterrein

n

33 parkeerplaatsen

n

Oplevering in overleg

NIEUW
Te huur: bedrijfs-/kantoorcomplex met buitenterrein
Perceel eigen grond van 5.528 m² met daarop een vrijstaand bedrijfs-/kantoorgebouw
met een achtergelegen buitenterrein gelegen op bedrijventerrein ‘Nijverwaard’ langs de
rijksweg A15 in Sliedrecht. De begane grond bestaat grotendeels uit een bedrijfsruimte en
deels uit kantoorruimte. Daarboven bevindt zich één laag kantoorruimte over het gehele
vloerveld. Het achtergelegen buitenterrein is ca. 2.016 m² groot, waardoor uitbreiding van
de bebouwing tot de mogelijkheden behoort.
Sliedrecht 0184 - 42 42 42
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

Van Vliet bedrijfsmakelaars & adviseurs
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Bedrijfs-/kantoorruimte

Rotterdam
Chroomstraat 24

€ 8.750,- per maand
n

1.184 m² bedrijfsruimte

n

209 m² kantoorruimte

n

5 parkeerplaatsen

n

Ligging Prins Alexanderpolder

n

Oplevering op korte termijn

NIEUW
Te huur: bedrijfs-/kantoorruimte
De bedrijfsruimte beschikt o.a. over vrije hoogte van ca. 9,00 meter, 2 overheaddeuren,
lichtstraten, raampartijen en een vloerbelasting van 2.000 kg/m².
De kantoorruimte moet nog worden afgebouwd in overleg met nieuwe huurder
Op zeer korte afstand van op- en afritten A16.

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

Ridderkerk
De Schans 5
€ 2.350,- per maand

Ridderkerk
Gieterijstraat 47

NIEUW

€ 2.000,- per maand

Te huur: bedrijfs-/kantoorruimte
n

157 m² bedrijfsruimte

n

110 m² kedrijfsruimte

n

189 m² kantoorruimte

n

74 m² kantoorruimte

n

3 eigen parkeerplaatsen

n

3 eigen parkeerplaatsen

n

Bedrijventerrein De Schans

n

Nabij Ridderkerk-centrum

n

Oplevering op korte termijn

n

Oplevering per direct

Ridderkerk 0180 - 43 43 43
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Te huur: bedrijfs-/kantoorruimte

Mogelijkheden zien. Kansen benutten.

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

www.vanvliet.net

Barendrecht

Ridderkerk

Ebweg 63

Rietdekkerstraat 12

€ 1.935,- per maand

NIEUW

€ 6.000,- per maand

Te huur: bedrijfs-/kantoorruimte

Te huur: kantoor-/bedrijfsgebouw

n

89 m² bedrijfsruimte

n

885 m² kantoorruimte

n

137 m² kantoorruimte

n

132 m² bedrijfsruimte

n

3 eigen parkeerplaatsen

n

97 m² entresolvloer

n

Energielabel A+

n

30 parkeerplaatsen

n

Oplevering op korte termijn

n

Oplevering per direct

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

Alblasserdam
Van Hennaertweg 19

€ 12.000,- per maand
n

584 m² bedrijfsruimte

n

188 m² entresolvloeren

n

274 m² kantoorruimte

n

3.250 m² buitenterrein

n

Oplevering op korte termijn

NIEUW
Te huur: vrijstaand bedrijfs-/kantoorruimte met buitenterrein
Vrijstaand bedrijfs-/kantoorgebouw met omliggend verhard en afsluitbaar buitenterrein
op bedrijventerrein Hoogendijk in Alblasserdam. Functionele bedrijfshal met o.a.
4 overheaddeuren. Kantoor in twee lagen. Riant verhard en afsluitbaar buitenterrein met
was-/tankplaats.

Sliedrecht 0184 - 42 42 42
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

Van Vliet bedrijfsmakelaars & adviseurs
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Bedrijfs-/kantoorruimte

Ridderkerk
Nikkelstraat 17a

€ 9.250,- per maand
n

1.095 m² bedrijfsruimte

n

183 m² kantoorruimte

n

Optioneel met buitenterrein
tot max. 4.400 m²

n

14 parkeerplaatsen

n

Oplevering Q1-2022

NIEUW
Te huur: vrijstaand nieuwbouw bedrijfs-/kantoorpand met optioneel buitenterrein tot maximaal 4.400 m2
Nieuwbouw bedrijfs-/kantoorpand met optioneel verhard en afsluitbaar buitenterrein tot
maximaal 4.400 m2 op bedrijventerrein Donkersloot-Zuid in Ridderkerk.
Functionele bedrijfsruimte met een vloerbelasting van 2.000 kg/m², vrije hoogte ca.
8,20 meter, 18 meter vrije overspanning en 3 elektrisch bedienbare overheaddeuren.
Het kantoor wordt luxe afgewerkt met o.a. vloerverwarming, led-verlichting en luxe
sanitair en pantry.
Ridderkerk 0180 - 43 43 43

Ridderkerk
Voorzand 22
€ 110.000,- per jaar

Ridderkerk
Schaapherderweg 17a

NIEUW

€ 3.125,- per maand

Te huur: bedrijfspand met buitenterrein
n

595 m² bedrijfshal

n

165 m² bedrijfsruimte

n

290 m² kantoorruimte

n

76 m² kantoorruimte

n

1.525 m² buitenterrein

n

Ruim buitenterrein

n

Bedrijfsdoeleinden t/m cat. 4

n

Ligging Cornelisland

n

Uitstekend bereikbaar

n

Oplevering per direct

Ridderkerk 0180 - 43 43 43
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Te huur: bedrijfs-/kantoorruimte

Mogelijkheden zien. Kansen benutten.

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

NIEUW

De laatste ‘witte vlek’ op
Business Parc Nieuwland
De laatste ‘witte vlek’ op het Business Parc Nieuwland in Alblasserdam wordt ingevuld. Hier, op een steenworp afstand van containerterminal BCTN, worden vijf riante en veelzijdige bedrijfspanden gerealiseerd,
waarvan twee in het bijzonder geschikt voor de logistieksector.

Nieuwland Parc is een hoogwaardig en modern bedrijventerrein op
de grens van Alblasserdam en Papendrecht, pal aan de A15. Het is
met groen omzoomd - met wandel- en fietspaden rondom - en de
infrastructuur op het terrein is zeer ruim opgezet met brede wegen
en straten. De beschikbare kavels zijn inmiddels allemaal vergeven,
maar één klein deel van het terrein bleef lang onbebouwd.

“De eigenaar is Plaisier Rijplaten en Schotten”, vertelt
John Zandbergen, directeur van Van Vliet Bedrijfsmakelaars.
“Zij kochten het terrein ooit voor opslag van rijplaten, maar dat
mocht niet op die locatie'. Daardoor is het een paar jaar blijven
liggen. Nu hebben we er een plan op maat voor gemaakt, waarin
we vijf kavels hebben gecreëerd voor vrijstaande panden op de
beschikbare dertigduizend vierkante meter.”

Logistiek
Het gaat totaal om vijf bedrijfshallen met kantoor. De panden op Nieuwland
Parc 200 en 210 zijn specifiek gericht op de logistiek. Naast de A15 ligt
ook de containerterminal van BCTN om de hoek. Dit is de grootste inland
terminalgroep in Nederland, met hubs in België, Den Bosch, Nijmegen,
Roermond en Venray en met dagelijkse verbindingen met de zeehavens van
Rotterdam, Antwerpen en Zeebrugge. Zandbergen: “Voor logistieke bedrijven
kan de nabijheid van de terminal een grote meerwaarde zijn.”
Beide panden hebben een vrije hoogte van ruim 10 meter en hebben een
oppervlakte van ruim 4.200 en 4.400 vierkante meter, ten behoeve van
respectievelijk 7.600 europallets of 5.700 blokpallets en 8.200 europallets
en 6.200 blokpallets. Daarnaast beschikken beide panden over drie
loadingdocks, ruime parkeergelegenheid en er is ruim omheind buitenterrein.
Het kantoorniveau wordt in overleg met de huurder afgebouwd.

Bouw en oplevering
Dat laatste geldt voor alle vijf bedrijfsgebouwen. De panden worden allemaal
gasloos gebouwd met alle benodigde voorbereidingen voor de plaatsing
van zonnepanelen – passend bij de eigentijdse, dynamische uitstraling van
het Business Parc Nieuwland. De bouw kan op korte termijn beginnen. De
oplevering wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2022.
Geïnteresseerd in meer informatie over de nieuwe panden?
Neem dan contact op met Van Vliet Bedrijfsmakelaars:
0180 – 434343 of info@vanvliet.net.
Wij helpen u graag verder!

Van Vliet bedrijfsmakelaars & adviseurs
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Bedrijfs-/kantoorruimte

HardinxveldGiessendam
Rivierdijk 609

€ 8.950,- per maand
n

874 m² bedrijfsruimte

n

357 m² entresolvloer

n

171 m² facilitaire ruimte

n

416 m² kantoorruimte

n

385 m² buitenterrein

n

Energielabel C

n

Ligging aan rivier de Merwede

NIEUW
Te huur: vrijstaand bedrijfs-/kantoorcomplex aan rivier de Merwede
Direct aan rivier de Merwede gelegen vrijstaand bedrijfs-/kantoorpand met terrein aan het
water. Kantoorruimte in twee bouwlagen aan de Rivierdijk en een aangrenzende bedrijfsruimte die o.a. voorzien is van een bovenloopkraan en entresolvloeren, alsmede een kantine met uitzicht op de rivier. In overleg met verhuurder behoort het daarnaast tot de mogelijkheden om een deel van het water en de kadefaciliteit te huren. Tevens is het mogelijk om
de aangrenzende bedrijfsruimte van ca. 407 m² te huren tegen nader te bepalen.
Sliedrecht 0184 - 42 42 42

Wat doen we
eigenlijk niet?
Al meer dan 25 jaar het vertrouwde adres
voor al uw (opleverings-) schoonmaakwerkzaamheden,
glazenwasserij en hogedrukreiniging.
Onderhoud van o.a.:

Ridderkerk
Oosterparkweg 35d
€ 3.500,- per maand

O

NIEUW

O
O

Kantoren, gebouwen,
scholen en winkels
Opleveringsschoonmaak
Glazenwasserij

O
O
O
O

Milieuvriendelijk stralen
Hogedrukreiniging
Gevelreiniging
Gevelimpregnering

Te huur: bedrijfs-/kantoorruimte
n

283 m² bedrijfsruimte

n

120 m² kantoorruimte

n

165 m² entresolvloer

n

Ruime parkeergelegenheid

n

Oplevering 1 februari 2022

Ridderkerk 0180 - 43 43 43
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Mogelijkheden zien. Kansen benutten.

Bezoek ook eens onze website:

www.de-schouw.nl
Schoonmaakbedrijf De Schouw, Waaldijk 65, 2988 AV Ridderkerk
Tel. 0180-424643, Fax. 0180-432471, info@de-schouw.nl

www.vanvliet.net

Oud-Beijerland
Pascalstraat 15

€ 4.950,- per maand
n

524 m² bedrijfsruimte

n

90 m² kantoor

n

1.045 m² buitenterrein

n

6 parkeerplaatsen

n

Oplevering op korte termijn

NIEUW
Te huur: vrijstaand bedrijfspand met buitenterrein
Vrijstaand bedrijfspand met kantoor en ca.1.045 m² verhard en omheind buitenterrein
gelegen op bedrijventerrein De Bosschen in Oud-Beijerland.
Functionele bedrijfsruimte met 4 overheaddeuren, verwarming, Stelconplaten, verlichting,
vrije overspanning ca. 9,10 meter. Volledig gerenoveerd kantoor: nieuw systeemplafond
met led-verlichting, nieuwe pantry en toiletten. Eventueel kan het buitenterrein worden
uitgebreid met 110 tot 440 m² tot een totale oppervlakte van 1.485 m².
Ridderkerk 0180 - 43 43 43

Ridderkerk
Havenstraat 65
€ 1.500,- per maand

Dordrecht
Malachiet 500

NIEUW

€ 2.750,- per maand

Te huur: bedrijfs-/kantoorruimte

Te huur: bedrijfs-/kantoorruimte

n

279 m² bedrijfsruimte

n

Nieuwbouw

n

90 m² kantoor / facilitair

n

140 m² kantoorruimte

n

Flexibele huurvoorwaarden

n

166 m² bedrijfsruimte

n

Oplevering op korte termijn

n

5 parkeerplaatsen

n

Oplevering november 2021

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

NIEUW

Sliedrecht 0184 - 42 42 42
Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

Van Vliet bedrijfsmakelaars & adviseurs
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Bedrijfs-/kantoorruimte / winkelruimte

Dordrecht

Dordrecht

Zirkoon 232

Mijlweg 83

€ 379.500,- k.k.

NIEUW

€ 11.500,- per maand

Te koop: bedrijfs-/kantoorruimte

Te huur: showroom

n

145 m² bedrijfsruimte

n

1.020 m² showroom

n

60 m² kantoorruimte

n

209 m² kantoorruimte

n

4 parkeerplaatsen

n

167 m² opslagruimte

n

Ligging op Dordtse Kil 3

n

Ligging op zichtlocatie

n

Oplevering op korte termijn

n

Oplevering per direct

Sliedrecht 0184 - 42 42 42

Sliedrecht 0184 - 42 42 42

Nieuw-Lekkerland
Raadhuisplein 1
€ 234,- per maand

Ridderkerk
Sint Jorisplein 50 - 75

NIEUW

vanaf € 250,- per m² per jaar

Te huur: praktijkruimte
n

12 m² praktijkruimte

n

Winkelruimte vanaf 171 m²

n

1e verdieping van Carillon

n

Openbaar parkeren

n

Onderdeel van zorgcluster

n

Ligging in het centrum

n

Openbaar parkeren

n

Oplevering per direct

n

Oplevering per direct

Sliedrecht 0184 - 42 42 42

26

Te huur: winkelruimten

Mogelijkheden zien. Kansen benutten.

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

Nieuwland Parc 200 en 210, Alblasserdam

TE HUUR

Twee nieuw te bouwen bedrijfscomplexen
Afmetingen Nieuwland Parc 210 (gebouw 1)
n

Ca. 4.287 m² bedrijfsruimte; ten behoeve van 7.600 stuks
europallets of 5.700 stuks blokpallets

n

Ca. 446 m² kantoorruimte

n

Ca. 189 m² entresolvloer

n

Eigen terrein met 48 parkeerplaatsen

n

Huurprijs: € 395.000,- per jaar excl. servicekosten excl. BTW

Afmetingen Nieuwland Parc 200 (gebouw 2)
n

Ca. 4.413 m² bedrijfsruimte; ten behoeve van 8.200 stuks
n

Uitermate geschikt voor distributie

n

Gunstige locatie op bedrijventerrein Nieuwland in 		

europallets of 6.200 stuks blokpallets
n

Ca. 404 m² kantoorruimte

n

Ca. 161 m² entresolvloer

n

Eigen terrein met 50 parkeerplaatsen

n

Huurprijs: € 400.000,- per jaar excl. servicekosten excl. BTW

Alblasserdam, nabij op- en afritten A15
n

Gelegen op steenworp afstand van BCTN
Terminal Alblasserdam

n

Laad-/loskuil met 3 loadingdocks en 2 overheaddeuren
op maaiveld

n

Vloerbelasting 4.000 kg/m²

n

Puntbelasting 8.000 kg

n

Vrije hoogte 10,50 m¹

n

Ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein

www.vanvliet.net

Winkelruimte / bouwgrond

Ridderkerk

Sliedrecht

Sint Jorisplein 20

Kerkbuurt 95

NIEUW

€ 32.000,- per jaar

€ 2.450,- per maand

Te huur: winkelruimte

Te huur: winkelruimte

n

127 m² winkel

n

146 m² winkelruimte

n

Frontbreedte 10 meter

n

7,20 meter frontbreedte

n

Centraal gelegen in

n

Ligging Kerkbuurt

winkelgebied

n

Parkeren openbaar

Oplevering op korte termijn

n

Oplevering per direct

n

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

Sliedrecht 0184 - 42 42 42

EEN INTERIEUR
DAT WÉRKT

DRV Accountants & Adviseurs
Design & build: Lanowv & So
Meubilair en maatwerk: SV Collection

SV biedt organisaties, architecten en
consultants authentieke projectmeubelcollecties, knowhow en services
voor steeds veranderende interieurvraagstukken.
Van advies tot realisatie, wij leveren
een bijdrage aan professionele ruimtes
die inspireren, boeien en verbinden
– en die het beste uit mensen halen,
elke dag opnieuw.

BEKIJK ONZE PROJECTEN ONLINE
OF BEL 010-211 20 50
VOOR EEN KENNISMAKING.

KANTOOR- EN
PROJECTINRICHTING
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www.vanvliet.net

Zwijndrecht
Bouwgrond Bakestein

vanaf € 210,- per m²
n

Kavels vanaf 2.000 m²

n

Bedrijfsdoeleinden

n

Bouwhoogte max. 24 meter

n

Ligging langs A16

n

Oplevering korte termijn

NIEUW
Te koop: bouwgrond op bedrijventerrein Bakestein
Bouwgrond op bedrijventerrein Bakestein met bouwkavels die variëren van ca.
2.000 m² tot ca. 7.000 m². Het terrein is ruim opgezet met veel groen en waterpartijen
en is gelegen langs rijksweg A16. Tot milieucategorie 3.2 toegestaan.

Ridderkerk 0180 - 43 43 43

Van Vliet bedrijfsmakelaars & adviseurs
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Benutte kansen

Zwijndrecht
Dollard 74 en 76

Zwijndrecht
Molenvliet 19

n

Beleggingsverkoop

n

Vrijstaand bedrijfsgebouw

n

2 verhuurde winkels in winkelcentrum Walburg

n

981 m² bedrijfsruimte met 152 m² kantoor

Ridderkerk
Ridderpoort 36-42

VERHUURD

n

1.866 m² kantoor in vrijstaand kantoorgebouw

n

Vrijstaand kantoorgebouw

Ridderkerk
Benedenrijweg 186

30

VERKOCHT

Barendrecht
Spoorlaan 12
n

VERHUURD

VERHUURD

Geconditioneerd bedrijfspand op bedrijventerrein
Dutch Fresh Port

VERKOCHT

Sliedrecht
Calandstraat 21-23

VERKOCHT

n

Bedrijfs-/productieruimte met kantoor

n

1.076 m² terrein met bedrijfsruimte en bedrijfswoning

n

3.780 m² bedrijfsruimte met 580 m² kantoor

n

Binnen 3 weken verkocht

Mogelijkheden zien. Kansen benutten.

www.vanvliet.net

Gorinchem
Stephensonweg 10

VERKOCHT

Barendrecht
Trondheim 10-12

VERHUURD

n

Vrijstaand bedrijfs-/kantoorgebouw met verhard buitenterrein

n

986 m² kantoor in vrijstaand kantoorgebouw

n

1.900 m² bedrijfsruimte, 1.689 m² kantoor en 7.040 m² terrein

n

25 parkeerplaatsen

Ridderkerk
Voorzand 24

VERKOCHT

Sliedrecht
Stationspark 1200-1290

n

Vrijstaand bedrijfsgebouw

n

Diverse nieuwbouw kantoorlofts

n

1.689 m² bedrijfsruimte met 895 m² kantoor

n

Kantoorlofts van 120 m² tot 360 m²

Ridderkerk
Houtzaagmolen 99-113

VERKOCHT

Moerdijk
Plaza 16-18

VERKOCHT

VERHUURD

n

Beleggingsverkoop volledig verhuurd kantoorgebouw

n

Vrijstaand bedrijfsgebouw

n

Ca. 1.900 m² verdeeld over 3 bouwlagen

n

1.950 m² bedrijfsruimte met 930 m² kantoor

Van Vliet bedrijfsmakelaars & adviseurs
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GROENE
METERS
MAKEN...

ZONNEPANELEN | ENERGIEOPSLAG | EV-LADERS | LED VERLICHTING

