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01 De Locatie

Tussen Woudenberg en 
Scherpenzeel is deze hal te huur 
op de Parallelweg 34/50. Het is 
een rustig gelegen locatie. 
10 minuten gelegen vanaf de 
A12. 
Kijk snel verder voor nog meer 
informatie!



02 Kadastrale 
kaart 
Gemeentecode WDB02
Sectie G
Nummer 531



03 Over Lammert Wilbrink Commercieel 
Vastgoed

Bedrijfshuisvesting is meer dan alleen een 
bedrijfspand of bedrijfsruimte ontwikkelen, kopen 
of huren.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.

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

Nathalie Wilbrink
nathalie@lammertwilbrink.nl

mailto:nathalie@lammertwilbrink.nl


04 Informatie

Parallelweg 34:

entree/ kantoorruimte op begane grond en 1e 
verdieping (circa 65 m2)

extra bergruimte bovenop entree/kantoorruimte (circa 
19 m2)

opslagruimte op begane grond (circa 175 m2)

verdiepingsvloer waarvan 50% kantoor en 50% 
opslagruimte (100 m2)

Parallelweg 50:

Kantoor, opslagruimte en verdiepingsvloer (circa 124 m2)



04 Informatie

Huurprijs Parallelweg 34 en 50: € 2.340,36 
excl. btw

Servicekosten excl. Btw €65,88

Huurprijs extra buitenterrein: €54,00 excl. 
btw (in overleg) 



05 
Plattegronden 

















07 Contact 

Neem contact met ons op om de 
mogelijkheden te bespreken.

Stationsweg Oost 259
3931 ER Woudenberg

nathalie@lammertwilbrink.nl
https://www.lammertwilbrink.nl

0318 - 250 250

mailto:nathalie@lammertwilbrink.nl
https://www.lammertwilbrink.nl/
tel:+31318250250

