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DE VRIJHEID   
OM TE ONDERNEMEN  
ZOALS U DAT WILT

Bedrijfskavels Werckstaete

Geen onderneming is hetzelfde. En geen ondernemer is hetzelfde. Bestaande bedrijfs-

ruimte kopen of huren kan dus leiden tot concessies. De bedrijfskavels van Werckstaete 

kunt u echter compleet naar uw wens en behoefte inrichten.  

Een paar meter meer of juist minder, grote open 

ruimtes of juist afgesloten kantoren; u heeft de 

keus. Op de bedrijfskavel kunt u een kantoorpand 

realiseren zoals het perfect bij uw onderneming en 

bedrijfsactiviteiten past. 

Wij kunnen u bovendien bijstaan bij het ontwerp 

van uw bedrijfspand. Kiest u voor een bedrijfskavel 

van Werckstaete, dan bieden wij u een gratis 

adviesgesprek met onze architect, over de 

mogelijkheden die de kavel biedt. 

ONDERNEMEN VANUIT WERKENDAM
Ook qua route en bereikbaarheid hoeft u geen concessies te doen. De bedrijfskavels van 

de Werckstaete gelegen op het bedrijventerrein Bruine Kilhaven V te Werkendam. Dichtbij 

uitvalswegen is dit een ideale plek voor uw onderneming. 

Werkendam is door de centrale ligging 

in Noord-Brabant een uitstekende 

vestigingsplek voor iedere onderneming. 

Diverse grote steden zijn snel bereikbaar.

De bedrijfskavels van Werckstaete liggen 

bovendien dicht bij de A27. Naast een goede 

bereikbaarheid van de bedrijfskavels is er 

natuurlijk ook rekening gehouden met de 

parkeergelegenheid en worden er ruim 

voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd. 

Er zijn twee kavels beschikbaar: de grootste 

kavel heeft een oppervlakte van 2260 m2, de 

tweede kavel is 1555 m2. U kunt echter zelf 

de grootte van uw kavel bepalen, afhankelijk 

van uw wensen en bedrijfsactiviteiten. 

Dit maatwerk geeft u de mogelijkheid 

om de perfecte bedrijfsruimte voor uw 

onderneming te realiseren. Geen concessies 

meer!
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 T 0183 20 30 11

W www.2802oa.nl

 T 0183 - 50 51 24

W www.hofstedemakelaardij.nl

 T 0183 64 04 04

W www.vanderbrugge-snoek.nl




