Kantoorruimte Te Huur Curieweg 5 3208kj Spijkenisse
te huur kantoorruimte wijnstraat 96 te rotterdam - projectinformatie 181115 wijnstraat 96 te rotterdam
2/12 betreft: een representatieve van circa 230 m2 kantoorruimte gelegen op de 2e verdieping
kantoorgebouw “coloniahuis”, op de hoek van de wijnstraat en de posthoornstraat te rotterdam-centrum. te
huur: kantoorruimte - swinkelsvastgoedbeheer - te huur: kantoorruimte locatie: het gebouw is gelegen
op een centrale locatie nabij de hoofdweg van bedrijventerrein “de hurk”. deze meerenakkerweg vormt de
verbinding tussen de op-/afritten van de n2 aan de westzijde en de rondweg aan de oostzijde. bedrijventerrein
te huur kantoorruimte wijnhaven 36 94 te rotterdam - wijnhaven 36 - 94 te rotterdam 2/13 betreft:
representatieve en functionele kantoorruimte aan de wijnhaven 36-94 in het centrum van rotterdam. op
loopafstand zijn haltes van metro, bus, tram en trein gelegen, waardoor de bereikbaarheid per openbaar
vervoer uitstekend is. ook de bereikbaarheid per auto is goed te noemen. onder het gebouw is een geweldige
kantoorruimte te huur - geweldige kantoorruimte te huur zeer flexibel en dichtbij de high tech campus
eindhoven voor een flexibele werkplek inclusief alle faciliteiten betaalt u een wekelijkse all -in huurprijs. de
faciliteiten bestaan uit: - wifi en kabel internet - ontvangstruimte - gebruik volledig ingerichte keuken gezamenlijke lunchruimte - koffie/thee te huur bedrijfsruimte met kantoorruimte - bmak - op een
zichtlocatie langs de a15 te hardinxveld‐giessendam bieden wij een fraaie bedrijfsruimte met kantoorruimte te
huur aan. de bedrijfsruimte is voorzien van een ruime entresolvloer en is toegankelijk via een tweetal
overheaddeuren aan de voor‐ en achterzijde. ... te huur winkel-/kantoorruimte rodenrijselaan 41 c te ...
- projectinformatie 1606 rodenrijselaan 41 c te rotterdam 2/9 totaal 95 m2 winkel-/kantoorruimte in hoekpand
betreft: op een hoek gelegen winkel-/kantoorruimte van in totaal circa 95 m2 aan de rodenrijselaan 41 c te
(3037 xc) rotterdam (liskwartier). het pand beschikt over een begane grond van circa 58 m2 winkel- te huur
kantoorruimte - bmak - kantoorruimte stadhuisplein 2 en 4 4205 ax gorinchem blad 2 algemene informatie
op de 3e (bovenste) etage van het kantorencomplex aan het stadhuisplein te gorinchem bieden wij
kantoorruimte voor verhuur aan. deze kantoorruimte is ingedeeld in diverse spreek‐ en werkkamers, te huur
kantoorruimte op zichtlocatie snelweg a16 - ventu - kantoorruimte begane grond ca. 485 kantoorruimte
2e verdieping ca. 545 de ruimte op de begane grond is voorzien van een overheaddeur, waardoor eventueel
een nader te bepalen metrage bedrijfsruimte is te realiseren. parkeren parkeernorm 1:50 m² v.v.o. parkeren
op eigen terrein, 20 plaatsen, terrein is afgesloten. te huur - staticdrijfspand - te huur loonseweg 16,
hapert. projectinformatie loonseweg 16, hapert meerdere bedrijfsunits, eventueel met kantoorruimte, te huur
in dit bedrijfsverzamelgebouw aan de loonseweg in hapert. met name voor ondernemers in het midden-,
kleinbedrijf en zzp’ers biedt deze unit qua omvang en indeling kantoorruimte te huur - staticdrijfspand kantoorruimte multifunctionele kantoorruimte met parkeerplaatsen gelegen op het moderne bedrijventerrein
“bijdorp-west “ te barendrecht bij de a29 en a15. ca. 54 m² kantoorruimte op de 1e verdieping. ·
representatieve hal met toegang tot de bedrijfs- en kantoorruimte; · meterkast met aansluitingen voor water,
elektra, gas en telefoon. te huur: bedrijfshuisvesting met industrie- en kantoorfunctie - hoewel jones
lang lasalle heeft alles in het werk gesteld om er voor zorg te dragen dat de informatie hierin juist en accuraat
is, kunnen feitelijke onjuistheden niet worden uitgesloten. jones lang lasalle sluit dan ook elke
aansprakelijkheid uit die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van de in dit document te huur - kantoor € 990
- denderimmo - omschrijving gelijkvloerse kantoorruimte te huur (115 m²) met 10 parkeerplaatsen nabij
centrum liedekerke. achterliggende kantoorruimte met volgende indeling: inkomhal- sanitair (wc +
handspoelbakje) - apart bureel nr 1(9,5 m²) - ontvangstruimte/bureel(18 m²) - te huur kantoorruimte urban interest - te huur kantoorruimte churchilllaan 11, utrecht. het “piet van dommelenhuis” met zijn
hoogte van 70 meter, is gewoon niet te missen. het kantoorgebouw heeft dan ook terecht de status van
“landmark”. dit duurzaam is de afgelopen jaren grondig gerenoveerd en aangepast. het gebouw is volledig
gemoderniseerd en er is geïnvesteerd in ... kantoorruimte te huur - cloudpsite - de te sluiten
huurovereenkomst zal worden opgemaakt met als basis het model dat door de raad van onroerende zaken
model op 30 januari 2015 is vastgesteld en op 17 februari 2015 is gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank
te den haag en aldaar ingeschreven onder nummer 15/20 tevens gepubliceerd op de website roz. als u een
bedrijfspand gaat huren of verhuren - bedrijfspand te belasten met btw, dan moet u in de
huurovereenkomst het volgende opnemen: – de huur die is belast met btw – de datum waarop de belaste huur
ingaat – de verklaring van de huurder dat hij de btw over de huur van het pand voor minimaal % kan aftrekken
als voorbelasting
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