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01 De Locatie

Representatief ruime opslagruimte 
met kantoor te huur, gelegen op 
aan de Nijendal 24 te Driebergen. 
Het gebouw is gelegen in gemengd 
stedelijk gebied, direct aan de A12 
met zeer goede OV voorzieningen, 
zoals bus en Station Driebergen-
Zeist.



02 Kadastrale Kaart

Kadastrale aanduiding:
Gemeente: Driebergen
Sectie: E
Nummer: 2178



03 Over Lammert Wilbrink Commercieel 
Vastgoed

Bedrijfshuisvesting is meer dan alleen een 
bedrijfspand of bedrijfsruimte ontwikkelen, kopen 
of huren. Dat begrijpt Lammert Wilbrink als geen 
ander. Bovendien wil je als ondernemer 
ondernemen en kan het zoeken naar of 
ontwikkelen van bedrijfsruimte een tijdrovende en 
energievretende klus zijn. Wij staan paraat om je 
te helpen bij dé perfecte huisvesting voor jouw 
bedrijf.

Een betrouwbare en integere partner

Een doorsnee projectontwikkelaar zijn we 
niet. Dat merk je aan onze unieke aanpak. 
We staan voor een goede band met jou, 
waarin vertrouwen voorop staat. We 
denken met je mee en kijken verder dan 
onze neus lang is.

Eerlijke en heldere 
afspraken

Recht door zee. Dat 
is waarom veel ondernemers 
kiezen voor ons. We doen 
echt wat we zeggen. We zijn 
flexibel, schakelen snel, zijn 
goed bereikbaar en je krijgt 
altijd antwoord op iedere 
vraag.

Totale ontzorging van A tot Z

Van het idee tot de tekening en van de 
vergunning tot de bouw. Dankzij ons 
uitgebreide netwerk, onze jarenlange ervaring 
en kennis van de markt zijn we in staat om jou 
compleet te ontzorgen in bedrijfshuisvesting.

Samen bouwen we 
aan jouw toekomst 

De grote toewijding die ze heeft voor 
de klant, heeft ze ook voor het bedrijf. 
Wil zich iedere dag verder ontwikkelen.



04 Kopersinformatie

Prijs 
Servicekosten 
Totaal c.a. 450 m2 

Hoogte 8.124
Hoogte deur 2.872

2D Layout: Plan 2022-09-09 140625
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