Business Center

DIERENSTEIN
8 multifunctionele bedrijfsruimten
op een uitstekende locatie in Barendrecht

Op een unieke locatie op bedrijventerrein Dierenstein te Barendrecht wordt door Rijver
Development Business Center ‘Dierenstein’ ontwikkeld. Deze bijzondere ontwikkeling biedt
ruimte aan ondernemers die op zoek zijn naar een bedrijfsruimte welke dienst kan doen als
kantoorruimte, showroom, productie, werkplaats, opslag of een combinatie hiervan. Business
Center ‘Dierenstein’ is de ideale huisvestingsoplossing en biedt representatieve bedrijfsruimten
voor succesvol ondernemen.

Multifunctioneel & representatief
Business Center ‘Dierenstein’ bestaat uit kleinschalige
bedrijfsruimten variërend van ca. 126 m2 tot en met
ca. 244 m2 verdeeld over twee verdiepingen, welke vrij
indeelbaar zijn. Naast elkaar gelegen bedrijfsruimten
zijn, indien gewenst, onderling te koppelen.
Bij het ontwerp is door de architect rekening gehouden
met de volgende criteria: functionele ruimten, een
representatief uiterlijk, hedendaagse isolatienormen en
onderhoudsarme materialen.
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uitstekend bereikbaar
eigen grond
eigen parkeerplaatsen
gezamenlijke binnenstraat (mandelig)
bouwnummer 1, 4, 5 en 8 beschikken over eigen
buitenterrein
maximaal milieucategorie  3
3 verschillende typen
onderling schakelbaar
representatief uiterlijk
casco oplevering bij koop
maatwerk bij verhuur
geen bouwrente bij koop
oplevering 3e kwartaal 2012

Opleveringsniveau

Projectopzet

De bedrijfsruimten worden casco opgeleverd. Hiermee
heeft u optimale vrijheid om uw bedrijfsruimte geheel
naar eigen wens en inzicht in te richten. Indien u
kiest voor het huren van een bedrijfsruimte, dan
draagt de ontwikkelaar er zorg voor dat de casco
oplevering uitgebreid wordt met de meest elementaire
voorzieningen, waarbij maatwerk tot de mogelijkheden
behoort.

Het Business Center bestaat uit 2 gebouwen bestaande
uit 8 individuele bedrijfsruimten welke van elkaar
gescheiden worden door middel van een gezamenlijke
binnenstraat. De bedrijfsruimten hebben allen eigen
parkeervoorzieningen. In onderstaande afbeelding is
een overzicht weergegeven van de bedrijfsruimten.

Standaard opleveringsniveau
• Onderheide monoliet afgewerkte betonvloer op de begane
grond met een maximale vloerbelasting van 1.000 kg/m2
• Betonnen, niet nader afgewerkte, verdiepingsvloer met een
nuttige vloerbelasting van 400 kg/m2
• Vrije hoogte onder de verdiepingsvloer ca. 3,6 meter
• Houten trap naar verdiepingsvloer
• Handbediende overheaddeur van  ca. 3,2 x 3,2 m (bxh)
• Aluminium kozijnen, ramen en buitendeuren
• Isolerende beglazing
• Geïsoleerde gevels en dak
• Aansluitingen op nutsvoorzieningen gas, water en elektra
tot in de meterkast
• Telecomaansluiting
• Rioolaansluiting

begane grond

1e verdieping

Bereikbaarheid
Het project ligt op een uitstekende locatie aan het
Oosteinde op bedrijventerrein Dierenstein, met in de
nabijheid de rijkswegen A15, A16 en A29.
Tevens is de locatie prima bereikbaar met het openbaar
vervoer. Op loopafstand bevindt zicht het NS-station
Barendrecht met vele trein- en busverbindingen.

Kortom, de aanwezige infrastructuur maken Business
Center ‘Dierenstein’ uitstekend bereikbaar voor uw
klanten en uzelf.
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Hoewel deze brochure met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, behoudt de projectontwikkelaar zich het recht voor
wijzigingen van technische of esthetische aard aan te brengen. De voormelde informatie is geheel vrijblijvend en is niet meer dan een
uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Gehele of gedeeltelijke overname van deze publicatie, of herpublicering van gegevens daaruit, is zonder toestemming van Rijver BV
niet toegestaan.

Dordrecht

Projectontwikkelaar

Verkoop & verhuur

Business Center ‘Dierenstein’ is een initiatief van
Rijver Development uit IJsselstein. De expertise van
deze onderneming en de samenwerking met F5
Projectengroep BV uit IJsselstein staan garant voor
degelijke bouw en hoogwaardige afwerking.

Voor meer informatie over de koop en huur
mogelijkheden van dit project kunt u contact op nemen
met onze makelaars. Zij bespreken graag met u de
mogelijkheden.

Rijver Development
Lorentzlaan 10
Postbus 150
3400 AD IJsselstein
info@rijver.nl
Tel 030 688 55 60
Fax 030 688 88 56

www.waltmann.com
078 614 10 30

