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Diverse functionele bedrijfsruimten gelegen in de wijk Slikkerveer in Ridderkerk  
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Diverse functionele bedrijfsruimten beschikbaar van ca. 25 m² tot  
ca. 135 m² gelegen in de woonwijk Slikkerveer in Ridderkerk. De 
bedrijfsruimten zijn recent gerevitaliseerd en beschikken o.a. over led-
verlichting, elektrische overheaddeuren, verwarming en een toiletruimte  
 
Flexibele huurcontracten mogelijk.  
 
Locatie: 
Het object is gelegen midden in de woonwijk Slikkeveer in Ridderkerk. De 
directe omgeving kenmerkt zich met name met eengezinswoningen. 
 
Afmetingen, huurprijs en beschikbaarheid: 
Zie tabel op pagina 3. 
 
Parkeren: 
Parkeergelegenheid op het afsluitbare, algemene buitenterrein.  
 
Bestemming: 
Bedrijfsdoeleinden tot en met milieucategorie 1. 
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Voorzieningen/specificaties: 
• niet-onderheide betonvloer; 
• geïsoleerd;  
• hardhouten kozijnen met isolerende beglazingen; 
• grotendeels elektrisch bedienbare overheaddeuren 
• elektrische verwarmingspanelen; 
• meterkast met aansluiting voor elektra en water; 
• de units beschikken over eigen tussenmeters; 
• LED verlichting; 
• brandblusmiddelen; 
• betegelde toiletruimten in unit A en G; 
• kantoorruimte in unit A en G voorzien van pantry, systeemplafond, eigen 

loopdeur en  betegeld toilet. 
• buitenterrein deels verhard middels Stelconplaten deels met betonklinkers; 
• gedeelde overkapping. 

 
Reclamevoering: 
Uitsluitend in overleg met en na goedkeuring van eigenaar/verhuurder. 
 
Huurperiode: 
In nader overleg, kan flexibel. 
 
Huur/verhuur: 
Verhuurder zal zelf de bezichtigingen begeleiden en de afwikkeling van de 
huurovereenkomst verzorgen.  
 
Oplevering: 
Zie overzicht op pagina 3.  
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Ruimte Afmeting 
bedrijfsruimte 

Afmeting 
kantoorruimte 

Afmeting 
buitenterrein Huurprijs Beschikbaarheid 

D Ca. 25 m² -- -- € 300,- Verhuurd 
G Ca. 70 m² -- -- € 750,- Per direct beschikbaar 
J Ca. 65 m² Ca. 12 m2  € 600,- Per direct beschikbaar 
K Ca. 34 m² -- -- -- Verhuurd  

N.B. 
- bovengenoemde huurprijzen zijn per maand exclusief servicekosten exclusief BTW; 
- de beschikbaarheid van de units is behoudens wijzigingen.  
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Ruimte G 
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Meer informatie 
 
Van Vliet Bedrijfsmakelaars B.V. 
 
Bezoekadres: 
Jhr. van Karnebeekweg 6b  
2982 VL Ridderkerk 
 
Correspondentieadres: 
Postbus 111 
2980 AC Ridderkerk 
 
www.vanvliet.net 
0180 - 43 43 43 
info@vanvliet.net 
 
 
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter 
geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan 
wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. 

 

Mogelijkheden  
zien. Kansen 
benutten. 
 
 
Bij Van Vliet vindt u gedreven professionals die al geruime tijd bij ons werken 
en over een groot relatienetwerk en een flinke dosis ervaring en marktkennis 
beschikken. Zeker met betrekking tot de regio Rijnmond, Drechtsteden en 
Alblasserwaard.  
 
Onze makelaars die zich bezig houden met beleggingen, verkoop/verhuur, 
aankoop/aanhuur en advisering zijn lid van NVM Business en VastgoedCert. 
De taxateurs zijn ingeschreven in de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed 
(Grootzakelijk) van het NRVT en zijn daarmee gecertificeerd taxateur. Zowel 
vanuit de NVM als vanuit het NRVT geldt de verplichting tot permanente 
educatie en periodieke toetsing, waardoor kwaliteit en kennis gewaarborgd 
blijven. 
 
Ook voor vastgoedmanagement bent u bij ons aan het juiste adres. Onze 
afdeling vastgoedmanagement beheert ruim 300 bedrijfsobjecten, variërend 
van kleine units tot grootschalige kantoorgebouwen en bedrijfscomplexen.  
 
Als u benieuwd bent naar wat wij voor u kunnen betekenen, bent u van harte 
welkom op ons kantoor. Meer informatie vindt u op www.vanvliet.net.  
 
 


