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Algemeen 

          
 
Omschrijving   
 
Plannen om zelf ondernemer te worden of u bent op zoek naar een zelfstandige 
werkplek (kantoor) dan is het concept ONDERNEMERSDORP exclusief iets voor u! 
 
Dit ondernemersdorp is gelegen op een mooie zichtlocatie van het industrieterrein 
Hoge Lucht met diverse kantoorruimten te huur.   
Te huur vanaf 40 m² exclusief gemeenschappelijke pantry en toilet.  

  
 
Oppervlaktes & prijzen  
Ruimte van 40 m² : € 350,= excl. BTW per maand, excl. voorschot gas, 
(1e verdieping achterzijde met vide)

  water, elektra en servicekosten 

Ruimte van 43 m²  : € 470,= excl. BTW per maand, excl. voorschot gas, 
(begane grond voorzijde)  water elektra en servicekosten (voorzijde) 
Overige ruimten : VERHUURD 
 
 
Bovenstaand is inclusief gemeenschappelijke ruimte voor entree, meterkast, toilet, 
pantry en parkeren.  
 
            
Opleveringsniveau : In huidige staat, doch in overleg. 
  
Huurtermijn : min.  1 jaar met een opzegtermijn van 6 maanden 
Betalingen : Per maand vooruit. 
Zekerheidsstelling : 2 maanden borg of bankgarantie 
 
Aanvaarding : In overleg 
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Situatie 

 

 



 

Weghorst Groep 

 
Weghorst Makelaardij is een onderdeel van de Weghorst Groep.  
Tot deze groep behoren:  

 

 
 

   

     Weghorst het complete dienstenpakket voor het onroerend goed! 
 

Weghorst Makelaardij 

 

Weghorst Makelaardij is sinds jaar en dag een begrip in Wierden, Almelo en omgeving en 
kenmerkt zich door een gedegen kennis van de markt in combinatie met gezond verstand. 
De persoonlijke benadering in combinatie met een uitgebreid netwerk en een kordaat 
optreden zorgt voor voortvarendheid. De onafhankelijkheid van Weghorst Makelaardij staat 
al meer dan dertig jaar garant voor zelfstandig denken en doen. De belangen van de 
opdrachtgevers staan hierbij uiteraard voorop. 
 
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 tot 17.30 uur. Buiten kantooruren 
werken wij graag op afspraak. 
 
Voor bezichtigingen kunt u bij ons terecht: 
 
Maandag t/m donderdag :  08.30 – 21.00 uur 
Vrijdag : 08.30 – 17.00 uur 
Zaterdag : 10.00 – 13.00 uur 

 

Weghorst Architectuur 

 
Weghorst Architectuur is een full service architectenbureau met erkende architecten en 
ervaring in het realiseren van uiteenlopende opdrachten, waaronder ook veel verbouwingen 
van particuliere en zakelijke objecten. 
 
Heeft u vragen over: 
 • Nieuwbouw 
 • Verbouw 
 • Aanpassen of verfraaiing van gevels 
 • Bestemmingsplanmogelijkheden incl. bestemmingsplanaanpassingen 
 • Bijbehorende kostencalculatie 

 
Weghorst Architectuur denkt hierover graag met u mee. Bel 0546-573333 of mail naar 
info@weghorstarchitectuur.nl voor een vrijblijvende afspraak. 


