
De Gouwe 14

Dronten



Te huur

Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 

samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door VSO 

makelaars & taxateurs echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, 

noch kan aan de vermelde informatie en tekeningen in deze brochure


eenig recht worden ontleend.
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Adres


De Gouwe 14


8253 PA  Dronten



Kadastrale gegevens


Gemeente Dronten

Sectie K / Nummer 1121

Metrage
Begane grond:

ca. 80 m²

Verdieping:

ca. 45 m²

Bestrating voor pand:

ca. 40 m²

Perceeloppervlakte:


ca. 121 m²

Bijzonderheden
Bedrijfsruimte met loopdeur en overheaddeur
Open ruimte, deels met een zoldering overdekt, 
te bereiken via vaste trap
Mogelijkheid tot onderverdeling in kantoor- en 
bedrijfsfunctie (begane grond)
Toiletruimte aanwezig
CV-installatie met radiatoren (gehele pand)






Praktische 

bedrijfsruimte





Deelbaar in 

twee separate 

ruimten
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VSO makelaars

presenteert:
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De Gouwe 14

Dronten




Op bedrijventerrein Business Zone Delta in Dronten ligt deze bedrijfsruimte van circa 80m2.





Het pand kan eventueel in twee gescheiden ruimtes opgedeeld worden en kent een keuken 

en een aparte toiletruimte. De begane grond, die geschikt gemaakt kan worden voor 

kantoor- en bedrijfsfunctie is ruim voorzien van wandcontactdozen. Tevens is er een 

afgescheiden, betegelde ruimte die voor meerdere doeleinden gebruikt kan worden. 
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Bedrijventerrein Business Zone Delta is goed bereikbaar. De N307 heeft


een directe aansluiting op de A6, de N50/A50 en A28. Dronten is zowel uit het Noorden als


via de Randstad met de Hanzelijn bereikbaar. Parkeergelegenheid is aanwezig.





Het pand is voorzien van een zoldering met beperkte stahoogte. Op deze zolder bevindt 

zich de cv-ketel. 


Voorzieningen:


Begane grond en verdieping 


•	Centrale verwarmingsinstallatie t.b.v. gehele pand, warmteafgifte door middel van 

radiatoren;


•	Toiletruimte en klein keukenblok


•	Handbediende  overheaddeur (4.20m x 4.30m)


•	Elektrische- installaties: 220V en 380V


Voor het pand ligt ca. 40m2 bestrating





Huurprijs: € 5.700,- ex. BTW, per jaar, jaarlijkse indexatie van toepassing. Geen 

servicekosten. Huurder dient zelf contract(en) af te sluiten met organisaties inzake 

nutsvoorzieningen, e.d. 
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Buurtoverzicht De Gouwe 14, Dronten
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Plattegronden
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Plattegronden
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Kadastrale kaart
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Aantekeningen
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Aantekeningen
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Veelgestelde vragen

Wanneer ben ik in onderhandeling?

U bent pas in onderhandeling als de verkoper reageert op uw bod. Dus: als de verkoper een tegenbod doet. 
Ook kan de verkopende makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met u in onderhandeling is. U bent niet in 
onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal overleggen.





Mag een makelaar doorgaan met bezichtigen als men in onderhandeling is?

De makelaar mag doorgaan met bezichtigen tot het moment dat de koop is gesloten. De makelaar is wel 
verplicht te melden dat de verkopende partij in onderhandeling is.





Kan de verkoper de vraagprijs tijdens de onderhandeling verhogen?

Ja, de vraagprijs is alleen een uitnodiging tot het doen van een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of

hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen. De verkoper kan ook

besluiten de vraagprijs te verhogen. Als de verkopende partij een bod aanvaardt, dan is er sprake van een

koop. Als de verkoper een tegenbod doet, kan de koper door dit te aanvaarden de koop tot stand brengen.





Wat is een bankgarantie / waarborgsom?

Tot zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van de koper is het gebruikelijk om overeen te komen, 
dat de koper na het tot stand komen van de koopovereenkomst een bankgarantie stelt voor een bedrag van 
10% van de koopsom. Het gaat daarbij om een verklaring van de bank waarin wordt gegarandeerd dat de 
bank dit bedrag zal uitkeren indien de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen.

In plaats van een bankgarantie te stellen kan de koper een waarborgsom storten. Het is gebruikelijk en

verstandig om een eventuele waarborgsom te storten bij de notaris. Als de koper als consument koopt, mag 
de waarborgsom of de bankgarantie op grond van de wet vaak niet hoger zijn dan 10% van de koopsom.





Wat zijn ontbindende voorwaarden?

Geldige redenen, die in het koopcontract zijn vastgelegd, om de koop te annuleren. 
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De specialist in 


bedrijfs onroerend goed.

Waarom VSO?

• kopers uit grotere regio

• mailbestand van potentiële gegadigden 3.000 +

• meer aandacht voor de klant

VSO makelaars - Landelijk tel. nr. 088 3 180 180

Volg ons op:vsomakelaars.nl

De Bolder 2           

8251 KC Dronten

T 0321 318 318

Noordzijde 2-A

8302 GL Emmeloord

T 0527 20 33 55

Bolderweg 1

1332 AX  Almere

T  036 30 30 938

IJsselkade 47

8261 AE Kampen

T 038 34 46 404

Harselaarseweg 2


3771 MB Barneveld


T 0342 42 47 71

Laan van het 

Omniversum 16


7324 BM Apeldoorn


T 055 303 3187


