Objectinformatie
Oegstgeest
De Kempenaerstraat 34A-34B

Algemeen
Te huur op markante zichtlocatie en in de “beste winkelstraat van Oegstgeest”, een representatieve
winkelruimte met een royale frontbreedte van circa 8 meter en een speelse inrichting (thans nog met
paskamers).
Zeer geschikt voor detailhandel, kantoorruimte, maatschappelijke voorzieningen, dienstverlenende
sector, praktijkruimte, afhaalpunt voor niet dagelijkse artikelen etc. Dus voor veel uiteenlopende
bestemmingen!!

Ligging en bereikbaarheid
In deze straat bevinden zich, grote, gerenommeerde en hoogwaardige winkels, zoals: Modehuizen
van Pauw, Albert Heijn, Etos, ICI Paris, diverse lifestylwinkels, Gall & Gall, bakkers, opticiens en
andere regionale winkels, maar ook diverse lunchgelegenheden met gezellige terrasjes.
Het pand ligt ook te midden van het oude en karakteristieke centrum.
Oegstgeest is nog steeds een groeiende gemeente.
Uitstekende bereikbaarheid met zowel de auto (rijksweg A4 en A44), als ook met het openbaar
vervoer (bushalte met veel busverbindingen direct om de hoek). Het Centraal Station ligt op korte
rijafstand.

Indeling en oppervlakte
Begane grond:
De totale winkeloppervlakte bedraagt circa 101 m².
Begane grond: entree, ruime en lichte (verkoop)ruimte met frontbreedte van circa 8,5 meter, een
baliefunctie, paskamers, stellingen/kasten, dagverblijf met pantry en toilet.

Parkeervoorzieningen
Uitstekende parkeergelegenheid zowel voor de deur als in de directe omgeving met diverse
parkeerterreinen.
Er is een blauwe zone (met parkeerschijf) van toepassing. Dit houdt in dat er maximaal 2 uur gratis
geparkeerd mag worden.

Wijze van opleveringsniveau/voorzieningen
Het pand wordt opgeleverd in de huidige staat.
 Systeemplafonds met verlichting
 Fraaie laminaatvloer
 CV-installatie
 Pantry
 Toilet

Huurprijs
De huurprijs bedraagt € 2.250,= per maand exclusief BTW, gas, water en elektriciteit.
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Huurtermijn
5 + 5 jaar. Eventueel kortere huurperiode bespreekbaar.

Huurbetaling
Per maand vooruit.

Zekerheidstelling
Een bankgarantie c.q. waarborgsom ter waarde van drie maanden huur inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Het huurcontract zal vervaardigd worden op basis van het standaard model Raad van Onroerende
zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Zekerheidstelling
BTW
De huurprijs wordt belast met de geldende omzetbelasting. Huurder en verhuurder opteren voor
een BTW belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe BTW wetgevingsvoorstelling huurder
niet aan het criterium “meer dan 90 % BTW belaste prestaties verricht” voldoet, en zodoende
het verzoek om BTW belaste verhuur niet geaccepteerd wordt, dan zal de huurprijs worden
verhoogd met een nader door verhuurder vast te stellen percentage.

Huurprijsindexering
De indexering geschiedt jaarlijks (voor het eerst één jaar na huuringangsdatum) aan de hand van het
consumentenprijsindexcijfer (CPI Alle Huishoudens) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor
de Statistiek.

Aanvaarding
Het object is in overleg te aanvaarden, doch kan snel.
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Foto’s
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Tekeningen/plattegronden (geel gearceerd)
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Bestemmingsplan
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Artikel 4 Gemengd - 1
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Gemengd-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
1.
2.
3.
4.

wonen, al dan niet in combinatie met de uitoefening van aan huis verbonden beroepen;
detailhandel met uitzondering van supermarkten;
ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens voor een supermarkt;
horeca tot en met categorie 1c van de bij deze regels behorende Staat van Horecaactiviteiten;
5. maatschappelijke voorzieningen met uitzondering van kinderopvang, ziekenhuizen en
verpleeghuizen, nieuw te vestigen sportscholen, fitnesscentra, alsmede scholen voor
basis- en algemeen voortgezet onderwijs, scholen voor beroeps- hoger en overig;
6. ter plaatse van de aanduiding 'onderwijs': tevens voor onderwijs;
7. dienstverlening;
8. kantoren;
9. afhaalpunten voor niet dagelijkse-artikelen;
10. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - luifel': tevens voor luifels;
11. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - gemeentelijk monument':
tevens voor de instandhouding en bescherming van gemeentelijke monumenten;
12. ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek': tevens voor de instandhouding en
bescherming van bouwwerken met cultuurhistorische waarden;
13. bij deze bestemming behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en
voorzieningen zoals tuinen en erven, groen, water en waterhuishoudkundige
voorzieningen, voet- en fietspaden, ontsluitingen, nutsvoorzieningen,
parkeervoorzieningen en laad- en losvoorzieningen.
4.2 Bouwregels
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:
4.2.1 Gebouwen

1. gebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
2. ter plaatse van de aanduiding:
1. 'aaneengebouwd';
2. 'gestapeld';
3. 'twee-aaneen';
4. 'vrijstaand';
mogen de gebouwen uitsluitend in het aangegeven bebouwingstype worden gebouwd;
3. het samenvoegen van hoofdgebouwen is niet toegestaan;
4. de goot- en/of bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de
aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' of 'maximum
bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte.
4.2.2 Aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen
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1. aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen mogen uitsluitend vanaf minimaal
3 m achter de naar de weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan worden
gebouwd;
2. de gezamenlijk oppervlakte van aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen
bedraagt per bouwperceel ten hoogste:
1. 50% van het achtererf, wanneer de oppervlakte van het perceel niet groter is
dan 500 m², met een maximum van 60 m²;
2. 40% van het achtererf, wanneer de oppervlakte van het perceel groter is dan
500 m², met een maximum van 80 m²;
3. de goot- en bouwhoogte van bijgebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste 3 m;
4. de goot- en bouwhoogte van een aan- en uitbouw bedraagt ten hoogste 4 m en is niet
hoger dan 0,25 m boven de hoogte van de eerste verdiepingsvloer van het
hoofdgebouw en is niet hoger dan het hoofdgebouw waar tegenaan wordt gebouwd;
5. tenzij aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen in de zijdelingse
perceelsgrens worden gebouwd, bedraagt de afstand van de aan- en uitbouwen,
overkappingen en bijgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens tenminste 1 m;
6. de maximale diepte van de aan- en uitbouw en overkapping bedraagt, gemeten vanuit
de oorspronkelijke achtergevel, 3,5 m;
7. bij realisatie van een terras op een aan- en uitbouw bedraagt de afstand van het terras
tot de zijdelingse perceelgrens tenminste 2 m;
8. voor hekwerken met een maximale hoogte van 1 m ten behoeve van een terras zoals
bedoeld onder lid g mag de bouwhoogte zoals bepaald in sub d worden overschreden;
9. garageboxen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
10. de bouwhoogte van garageboxen bedraagt ten hoogste de bestaande bouwhoogte.
4.2.3 Kelders

Voor kelders gelden de volgende regels:
1. binnen het gehele bouwvlak mogen kelders worden gebouwd;
2. buiten het bouwvlak mogen kelders worden gebouwd, mits:
1. de oppervlakte van de kelder niet meer bedraagt dan 30% van de gronden
gelegen zowel buiten het bouwvlak, als gelegen achter de naar de weg
gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan, met een maximum van 50 m²;
2. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens en de openbare weg tenminste 1 m
bedraagt, tenzij belendende percelen gelijktijdig een kelder bouwen, in welk
geval in de gezamenlijk zijdelingse perceelsgrens mag worden gebouwd;
3. de kelder tenminste 3 m achter de voorgevelrooilijn wordt gesitueerd;
3. de kelder mag niet ten koste gaan van de op het perceel aanwezige parkeerplaatsen;
4. de diepte van de kelder bedraagt ten hoogste 3,5 m.
4.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met
dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de naar de
weg gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 meter mag bedragen;
2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste
3 m.
4.3 Nadere eisen
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4.3.1 Karakteristiek en gemeentelijk monument

1. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de situering en de
afmetingen van bouwwerken met monumentale en cultuurhistorische waarden, zoals
aangegeven op de verbeelding met de aanduiding 'karakteristiek' of 'specifieke
bouwaanduiding - gemeentelijk monument', voor wat betreft:
1. de verhouding tussen lengte, breedte, goothoogte en/of bouwhoogte;
2. de dakhelling, nokrichting en/of kapvorm;
3. de onderlinge situering;
2. In aanvulling op het bepaalde onder a. kan het bevoegd gezag tevens nadere eisen
stellen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - gemeentelijk
monument' voor wat betreft:
1. gevelindelingen;
2. materialisatie.
4.3.2 Voorwaarden

Nadere eisen zoals genoemd in artikel 4.3.1 kunnen alleen gesteld worden indien:
1. dit noodzakelijk is uit oogpunt van behoud en/of herstel van de bouwwerken met
monumentale en cultuurhistorische waarden; en
2. vooraf advies is ingewonnen van de gemeentelijke monumentencommissie.
4.4 Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde:
1. in lid 4.2.2 onder a voor een aan- en uitbouw, overkapping en/of bijgebouw met een
oppervlakte van niet meer dan 4 m2 en een hoogte van niet meer dan 1,35 m, wanneer
het bijbehorende erf vanuit de oorspronkelijke bouw van het hoofdgebouw niet
bereikbaar is vanaf de bestemming 'Verkeer' en/of 'Verkeer - Verblijfsgebied' en
waarbij de afstand:
1. tot de bestemming 'Verkeer' en/of 'Verkeer - Verblijfsgebied' ten minste 2 m
zal bedragen, dan wel een kleinere maat, waarbij een aan- en uitbouw,
overkapping en/of bijgebouw een eenheid met de perceelafscheiding of
onderdelen daarvan moet vormen;
2. tot de zijdelingse perceelgrens ten minste 1,5 m bedraagt, tenzij bij een
kleinere afstand de gebruikswaarde en kwaliteit van het aangrenzende perceel
niet negatief wordt beïnvloed;
2. in lid 4.2.2 onder b om bij gebouwen ten behoeve van de bestemmingsbeschrijvingen
genoemd in artikel 4.1 lid b t/m i het gezamenlijk oppervlak van aan- en uitbouwen,
overkappingen en bijgebouwen te kunnen vergroten tot 100% van het bouwperceel
minus het bouwvlak mits;
1. uitbreiding niet mogelijk is gebleken binnen de bestaande mogelijkheden van
het bestemmingsplan; en
2. de zittende functie dient aan te tonen dat in haar branche schaalvergroting van
het bedrijf of de instelling noodzakelijk is voor het voortbestaan van het bedrijf
of de instelling; en
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3. ten aanzien van de uitbreidingsmogelijkheid deze afwijking het minst nadelige
ruimtelijk effect heeft op de omgeving waaronder de naburige percelen ten
opzichte van het bepaalde in lid 4.4 onder c en lid 4.6.3.
3. in lid 4.2.2 onder c om de toegestane bouwhoogte bij bijgebouwen en overkappingen
te verhogen tot ten hoogste 5 m, mits er geen nadelige situatie ontstaat ten aanzien van
de daglichttoetreding bij naburige panden;
4. in lid 4.2.1 onder c om ten hoogste twee aaneengesloten hoofdgebouwen ten behoeve
van detailhandel of dienstverlening samen te voegen, mits:
1. uitbreiding niet mogelijk is gebleken binnen de bestaande mogelijkheden van
het bestemmingsplan; en
2. de zittende detailhandel of dienstverlening dient aan te tonen dat in haar
branche schaalvergroting van de winkel of het bedrijf noodzakelijk is voor het
voortbestaan van de winkel of het bedrijf; en
3. ten aanzien van de uitbreidingsmogelijkheid deze afwijking het minst nadelige
ruimtelijk effect heeft op de omgeving waaronder de naburige percelen ten
opzichte van het bepaalde in lid 4.4 onder b en lid 4.6.3; en
4. samenvoeging van de hoofdgebouwen geen afbreuk doet aan de historische
binnenstedelijke omgeving door onder meer de individualiteit van de twee
panden, welke na samenvoeging één hoofdgebouw vormen, aan de buitenkant
en naar binnen zichtbaar vanaf de straat, herkenbaar blijft en zodoende
handhaving van waardevolle delen is gewaarborgd.
4.5 Specifieke gebruiksregels
4.5.1 Algemeen

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:
1. de op de begane grond aanwezige bestaande niet-woonfuncties, zoals aangegeven in
bijlage 3, mogen niet naar een woonfunctie worden omgezet;
2. de op de verdieping aanwezige bestaande woonfuncties, zoals aangegeven in bijlage 3,
mogen niet worden omgezet naar niet-woonfuncties;
3. ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' is geen woonfunctie toegestaan;
4. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel uitgesloten' is geen detailhandel toegestaan;
5. opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan.
4.5.2 Aan huis verbonden beroep

Gebruik van ruimten binnen de woning en in de zich op het bouwperceel bevindende aan- uit
en bijgebouwen ten behoeve van de uitoefening van een aan huis verbonden beroep wordt als
gebruik overeenkomstig de bestemming aangemerkt voor zover dit gebruik ondergeschikt blijft
aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de aanwezige bebouwing of woonfunctie
tot ten hoogste 30 m² mag worden gebruikt voor het aan huis verbonden beroep;
2. degene die het aan huis verbonden beroep uitoefent, dient tevens de bewoner van de
woning te zijn;
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3. door degene die het aan huis verbonden beroep uitoefent, kan worden aangetoond dat
de uitoefening van het beroep niet leidt tot onevenredige parkeerdruk binnen het
openbaar gebied;
4. er mag geen detailhandel, groothandel of horeca plaatsvinden.
4.5.3 Parkeren

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - parkeerplaats' dient:
1. per perceel een parkeerplaats, dan wel opstelstrook te worden gerealiseerd en in stand
te worden gehouden voor één personenwagen;
2. in afwijking van het bepaalde onder a. dient ter plaatse van de aanduiding 'aantal
parkeerplaatsen' het aangegeven aantal te worden aangehouden;
3. rekening gehouden te worden met het bepaalde in artikel 18.4.
4.5.4 Horecaterrassen

Horecaterrassen die gericht zijn op het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en/of
etenswaren/maaltijden zijn niet toegestaan, met uitzondering van het horecaterrassen ter plaatse
van de aanduiding 'terras'.
4.6 Afwijken van de gebruiksregels
4.6.1 Aan huis verbonden bedrijfsactiviteit

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1 voor het
gebruik van ruimten binnen de woning en in de zich op het bouwperceel bevindende aan- uit
en bijgebouwen voor een aan huis verbonden bedrijfsactiviteit, voor zover dit gebruik
ondergeschikt blijft aan de woonfunctie en mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1. maximaal 40% van het vloeroppervlak van de aanwezige bebouwing of woonfunctie,
tot ten hoogste 50 m², mag worden gebruikt voor de aan huis verbonden
bedrijfsactiviteit;
2. in afwijking van het bepaalde onder a. geldt dat voor een bed and breakfast, het
gebruik ondergeschikt dient te blijven aan de woonfunctie en het aantal kamers tot
maximaal 3 beperkt blijft;
3. degene die de bedrijfsactiviteiten uitoefent, dient tevens de bewoner van de woning te
zijn;
4. de noodzakelijke parkeervoorzieningen dienen op eigen terrein te worden gesitueerd;
5. de bedrijfsactiviteit dient qua aard, milieubelasting en uitstraling te passen in een
woonomgeving;
6. de bedrijfsactiviteit mag niet milieuvergunning of meldingplichtig zijn;
7. er mag geen detailhandel, groothandel of horeca plaatsvinden, uitgezonderd een
beperkte verkoop en/of catering als ondergeschikte activiteit die verband houdt met de
aan huis verbonden bedrijfsactiviteit.
4.6.2 Horecaterrassen

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.5.4 voor
het realiseren van horecaterrassen, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
13
www.immo-rijnstede.nl

1. het terras is gesitueerd in de onmiddellijke omgeving van het bijbehorende
horecabedrijf, aan de voor- en/of zijgevel van het horecagebouw;
2. opstelling van het terras mag het wegverkeer niet belemmeren;
3. bij de opstelling van het terras dient ongehinderde doorgang op het trottoir aanwezig
te zijn van tenminste 1,5 m;
4. de ongehinderde doorgang voor hulpdiensten is tenminste 3,5 m breed en brandkranen
zijn vrij toegankelijk voor hulpverleningsdiensten;
5. gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden en bouwwerken alsmede de in
de omgeving aanwezige cultuurhistorische waarden mogen niet onevenredig worden
aangetast;
6. bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheid dient als voorwaarde te worden
opgenomen dat de openingstijden van het horecaterras tussen 8:00-23:00 moeten
liggen;
7. voor toepassing van de afwijkingsbevoegdheid dient een planschade-overeenkomst
met aanvrager te zijn ondertekend.
Bij het toepassen van de afwijking van de gebruiksregels gelden de volgende bouwregels:
8. op de gronden waarvoor een afwijking voor horecaterrassen wordt verleend, mogen
uitsluitend bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd met dien verstande
dat:
1. de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten hoogste 1 m bedraagt,
met uitzondering van terrasschermen, parasols en zonneschermen;
2. de hoogte van parasols en zonneschermen ten hoogste 3 m bedragen, met dien
verstande dat in uitgeklapte of uitgeschoven toestand het laagste punt van een
parasol of zonnescherm minimaal 2,2 meter hoog is;
3. de hoogte van terrasschermen ten hoogste 1,5 m bedraagt waarvan minimaal
95% van de bovenste 75 cm volledig transparant is;
4. de waarden die in voorliggende subleden in meters zijn uitgedrukt worden op
de volgende wijze gemeten: hoogten vanaf het aansluitend afgewerkt terrein,
waarbij plaatselijke, niet bij het verdere verloop van het terrein passende,
ophogingen of verdiepingen aan de voet van het bouwwerk, anders dan
noodzakelijk voor de bouw daarvan, buiten beschouwing blijven.
4.6.3 Niet-woonfuncties op de verdieping

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.5.1 onder
b om bij gebouwen ten behoeve van detailhandel en dienstverlening niet-woonfuncties op de
verdieping toe te staan, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
1. uitbreiding is niet mogelijk gebleken binnen de bestaande mogelijkheden van het
bestemmingsplan;
2. de zittende detailhandel en dienstverlening dient aan te tonen dat in haar branche
schaalvergroting van het bedrijf noodzakelijk is voor het voortbestaan van het bedrijf;
en
3. ten aanzien van de uitbreidingsmogelijkheid deze afwijking het minst nadelige
ruimtelijk effect heeft op de omgeving waaronder de naburige percelen ten opzichte
van het bepaalde in lid 4.4 onder a en lid 4.4 onder c.
4.7 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk
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4.7.1 Sloopverbod zonder vergunning

1. het is verboden op de gronden met de aanduiding 'karakteristiek' of 'specifieke
bouwaanduiding - gemeentelijk monument' zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning een bouwwerk geheel of gedeeltelijk te slopen;
2. het is verboden op de gronden met de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding gemeentelijk monument' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning een
bouwwerk te verstoren, te verplaatsen, in enig opzicht te wijzigen, te herstellen, te
gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar
gebracht.
4.7.2 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning als bedoeld in lid 4.7.1 kan slechts worden verleend indien:
1. door het slopen dan wel door de daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten
gevolgen geen onevenredige afbreuk wordt toegebracht aan de te beschermen
monumentale of cultuurhistorische waarden; en
2. vooraf advies is ingewonnen van de gemeentelijke monumentencommissie.
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Gebruikelijk na een bezichtiging
1. Na de bezichtiging heeft u een indruk gekregen van het object, maar vast ook vragen die u
toch nog niet gesteld heeft. Dit is niet erg, u kunt contact met ons opnemen via ons e-mail
adres: info@immo-rijnstede.nl of per telefoon: 071-5281414.
2. U kunt ook nadenken over een eventueel voorstel. Heeft u wensen of eisen, geef deze dan aan
ons door. Wij kunnen uw voorstel dan bespreken met onze opdrachtgever.
3. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op, als u een voorstel heeft gedaan. Uw
voorstel hebben wij dan al besproken met onze opdrachtgever en wij kunnen u informeren of
uw voorstel wel of niet akkoord is en/of een reactie daarop geven.
4. Zodra er overeenstemming is bereikt stellen wij een huur- of koopovereenkomst op. Deze
overeenkomst sturen wij ter goedkeuring in concept naar alle betrokken partijen. Zo kunnen
alle partijen de overeenkomst en de gemaakte afspraken goed nalezen.
5. Hierna volgen er nog verschillende stappen in het traject waar wij u goed zullen begeleiden.
Heeft u hier op voorhand al vragen over, neem dan gerust contact met ons op via ons e-mail
adres: info@immo-rijnstede.nl of per telefoon: 071-5281414.
6. Zodra alle documenten akkoord zijn maken wij een afspraak voor ondertekening.
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IMMO Rijnstede is actief bij:






koop & verkoop
huur & verhuur
bemiddeling & advies op vastgoedgebied
portefeuille management
taxaties / waardebepalingen

Sterk geconcentreerd
IMMO Rijnstede concentreert zich op de markt van het commercieel vastgoed met name in de
Randstad, met de focus op Leiden. Leiden ligt immers midden in de Randstad, op een kruispunt van
hoofdwegen. Niets van de marktontwikkelingen binnen dat gebied ontgaat IMMO Rijnstede.
Dat is maar goed ook, want het aanbod van goede bedrijfshuisvesting binnen deze regio is erg
veelzijdig. Dat heeft alles te maken met de grote aantrekkingskracht van dit gebied: gunstig gelegen
ten opzichte van Amsterdam, Schiphol en Den Haag.

To the point
IMMO Rijnstede bestaat reeds vanaf 2000 en heeft een beperkt personeelsbestand met mensen die
to the point, functioneel en professioneel zijn.
Met een zeer uitgebreid netwerk aan hechte contacten binnen het bedrijfsleven en bij lokale
overheden. Die contacten dragen er zeer toe bij dat IMMO Rijnstede permanent goed geïnformeerd
is. IMMO Rijnstede is als business class makelaar actief. Zij helpt de meest uiteenlopende profit en
non-profit organisaties aan de gewenste accommodatie.

Gerenommeerd
IMMO Rijnstede wordt, sinds 1 april 2000, geleid door Bert van der Velden, die al vanaf 1983 actief is
in de bedrijfsmakelaardij en zich mag verheugen in een onberispelijke reputatie, welke hij ook in de
toekomst wil vasthouden. Achter de naam IMMO Rijnstede staat dus wel heel wat ervaring.
Naast ervaring is er ook deskundigheid. Het team van IMMO Rijnstede wil zich onderscheiden met
begrippen als: customer satisfaction, oplossingsgericht, snel, alert, integer, allround en betrokken.

Uw partner in Business
Als gebruiker van vastgoed merkt u dat de dynamiek van uw organisatie nog wel eens in conflict kan
zijn met de inflexibiliteit en immobiliteit van vastgoed. Uw huisvesting past niet meer of voldoet niet
meer aan de wensen van uw organisatie. IMMO Rijnstede is de onafhankelijke adviseur voor de
huisvesting van uw organisatie.
Als eigenaar merkt u dat de stedelijke ontwikkelingen hun invloed uitoefenen op het statische
vastgoed. Het vinden en behouden van de juiste huurders of tijdig inspringen op
omgevingsveranderingen zijn essentieel voor de waarde van uw bezit. IMMO Rijnstede is ook hierbij
uw onafhankelijke adviseur voor een optimaal rendement van uw vastgoed.
Juiste bedrijfshuisvesting is geen kwestie van geluk
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IMMO Rijnstede B.V.

Voor nadere inlichtingen en/of een vrijblijvende bezichtiging, kunt u contact met ons opnemen:
Haagweg 51
2321 AC Leiden
TEL: 071-528 14 14
info@immo-rijnstede.nl
www.immo-rijnstede.nl

Onze aanbiedingen geschieden vrijblijvend en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging tot
het doen van een bod of om in onderhandeling te treden.

18
www.immo-rijnstede.nl

