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KDC Vastgoed BV is gestart met de ontwikkeling en verkoop van multifunctionele bedrijfs-

units. Deze bedrijfsunits bestaan uit zowel bedrijfsruimten als kantoorruimten met 

afmetingen variërend vanaf 90 m² tot circa 406 m² B.V.O.. Flexibele indeling is mogelijk.

De kantoorruimten zullen geheel in metselwerk worden opgetrokken en de gevels van 

de bedrijfsruimten worden voorzien van geïsoleerde sandwichpanelen met een hoge 

isolatiewaarde. Op het eigen terrein worden ruime parkeervoorzieningen gerealiseerd. 

De realisatie zal starten zodra tenminste de helft van de bedrijfsunits is verkocht.

Locatie:

Dit nieuwbouwproject zal worden gerealiseerd op een zeer representatieve locatie op be-

drijventerrein Gorinchem-Oost II. Dit bedrijventerrein is gelegen direct langs de snelweg 

A15, bij de afslag Gorinchem-Oost (bij de McDonald’s en de Evenementenhal Gorinchem). 

Bedrijventerrein Gorinchem-Oost II is zeer goed bereikbaar en gelegen op het kruispunt 

van de snelwegen A15 en A27. Op het bedrijventerrein zijn onder ander de volgende 

bedrijven gevestigd: Evenementenhal Gorinchem, Hotel Campanile, McDonald’s, 

Restaurant A15, Fitness Health Works, Rabobank, CAB Holland, Chiquita Bananen, 

Merford en Royal Leerdam. Tevens zijn op enkele (loop)minuten de grote woonwijk 

Gorinchem-Oost en de nieuwbouwwijk Hoog Dalem gesitueerd. Ook het centrum van 

Gorinchem is onder handbereik.



Afbouw

De bedrijfsunits worden casco plus opgeleverd. De kantoorruimten zullen worden voor-

zien van een cementdekvloer, CV installatie, systeemplafonds met verlichtingsarmaturen, 

pantry en toiletten. De bedrijfsruimten worden voorzien van lichtstraten in de gevels, 

gasheater, een elektrische overheaddeur en loopdeuren. 

De bedrijfsunits zijn bestemd voor:

- Bedrijven in categorie 1 tot en met 3.1 (met een vrijstelling tot categorie 4.1) 

 van het bestemmingsplan Gorinchem-Oost II, wijzigingsplan Einsteinstraat

- Kantoorfuncties

- Congres- en vergaderfaciliteiten

- Ondergeschikte detailhandel van ten hoogste 200 m2 per bedrijf

- Horeca, voor zover ondergeschikt en ondersteunend aan een van de 

 bovengenoemde functies

- Opslag volgens lid 3.4 van het geldende bestemmingsplan

- Detailhandel uitsluitend ten behoeve van de verkoop van auto’s, boten en caravans







Eigendomssituatie

Het pand en het omliggend terrein inclusief parkeer- en groenvoorzieningen worden  

gesplitst in appartementsrechten, waardoor elke bedrijfsunit zijn eigen kadastrale titel 

krijgt. De gebruikers van de bedrijfsunits worden afzonderlijk aangeslagen voor onroe-

rende zaak belasting, rioolrecht en waterschapslasten Ook het vastrecht en gebruikskos-

ten van nutsvoorzieningen (gas, water en elektra) komen uiteraard voor rekening van de  

gebruikers. De kosten voor gemeenschappelijk onderhoud van het pand, omliggend 

terrein en de groenvoorzieningen komen voor gezamenlijke rekening van de eige- 

naren. Daartoe zal een vereniging van eigenaren worden opgericht. Bedrijventerreinen in  

Gorinchem worden beveiligd door de Stichting Beveiliging Gorcumse Bedrijventerreinen 

Security 5. Deelname aan deze collectieve beveiliging is verplicht.

Nadrukkelijk vermelden wij dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden 
beschouwd. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en zijn onder voorbehoud van het doorvoeren 
van kleine wijzigingen in maatvoering, materiaalgebruik en de situatie rondom het gebouw, alsmede wijzigingen die 
nodig zijn om te voldoen aan de overheidseisen en voorschriften. Voor een volledig overzicht van verkoopvoorwaarden 
verwijzen wij u naar de koopaanneemovereenkomst. Deze gaat boven de tekst in deze brochure.


