Brochure
NIJVERHEIDSSTRAAT 55
Smink Vastgoed

OMSCHRIJVING

Ideaal gelegen buitenterrein met
bedrijfsruimte op zichtlocatie
vanaf de A28 op het
bedrijventerrein Arkervaart Oost te
Nijkerk. De bedrijfsruimte met
buitenterrein van ruim 5 ha is
voorzien van kantoorruimte en
bedrijfsruimte. Vanwege de
centrale positie in Nederland is het
bedrijventerrein Arkervaart gunstig
gelegen ten opzichte van de
randstad en uitvalswegen. Het
bedrijventerrein is uitstekend
bereikbaar vanaf de snelweg A28
(Utrecht-Groningen). De gemeente
Nijkerk is actief bezig het
bedrijventerrein te optimaliseren
en te verbeteren voor de
toekomst.

Het bedrijventerrein Arkervaart te
Nijkerk is een perfecte locatie voor
bedrijven in de transport en
distributie sector. Arla, Intertaste,
De Heus en Arval is een kleine
greep uit de circa 120
(internationale) bedrijven die
gevestigd zijn op het
bedrijventerrein Arkervaart.

KANTOORRUIMTE
Het bedrijfsobject heeft de beschikking
over 350 m² kantoorruimte (uitbreidbaar indien
gewenst). De kantoorruimte is gesitueerd aan de
voorzijde van het bedrijfscomplex. Via de receptie
en ontvangstruimte loopt u door de kantoorruimte
in. Er is zowel op de begane grond als op de 1e
verdieping kantoorruimte aanwezig.
Opleveringsniveau kantoorruimte:
- circa 350 m²
- centrale entree;
- kantine v.v. keukenfaciliteiten;
- toiletgroepen;
- centrale verwarming;
- systeemplafonds v.v. LED verlichting;
- airco split units.

BEDRIJFSRUIMTE
In het bedrijfscomplex is
circa 1.500 m² bedrijfsruimte aanwezig.
Kenmerken bedrijfsruimte:
- circa 1.500 m²;
- vrije hoogte 4,60 m¹;
- krachtstroom aansluitpunten;
- verlichtingsarmaturen;
- diverse overheaddeuren;
- daglichttoetreding;
- bestaande wasstraat;
Indien gewenst zullen wij extra bedrijfsruimte
ontwikkelen naar wens van huurder.

BUITENTERREIN
Het bedrijfscomplex is gesitueerd op een kavel
van 67.000 m², waarvan circa 46.000
m² buitenterrein. Het buitenterrein is ook separaat
bereikbaar. Dit terrein is verhard, deels met asfalt
en deels met klinkers.
Het terrein is 's nachts volledig verlicht.
Ter beveiliging is het volledige terrein omheint met
hekwerk voorzien van powerfence. Ook is het
volledige terrein in beeld door de recent
geplaatste camera's.
Kenmerken buitenterrein:
- circa 30.000 m² beschikbaar
- terreinverlichting;
- powerfence;
- hekwerk met diverse schuifpoorten;
- camerabeveiliging;

HUURUITGANGSPUNTEN
HET BEDRIJFSCOMPLEX IS FLEXIBEL IN TE DELEN. ZO IS ER
MOGELIJKHEID OM VAN BEDRIJFSRUIMTE EN PRACHTIG INDUSTRIEEL
KANTOOR TE MAKEN. OOK KAN ER OPSTAL WORDEN VERWIJDERD
OM MEER BUITENTERREIN TE CREËREN, OF KAN ER OPSTAL WORDEN
BIJGEBOUWD.

HUURPRIJS
Kantoorruimte: € 95,- per m²
per jaar
Bedrijfsruimte: € 55,- per m² per
jaar
Buitenterrein: € 22,50 per m²
per jaar
- Huurtermijn: In overleg
- Servicekosten: Nader overeen te
komen

Beschikbaar voor verhuur:
Kantoorruimte:
- 350 m² per direct
Bedrijfsruimte:
- 1.500 m² per direct
Buitenterrein:
- 22.000 m² per 1-1-2020
- uitbreidbaar naar 30.000 m²
medio half 2020
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