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Kenmerken

& specificaties

- huurprijs per maand en exclusief BTW

- all-inclusive prijzen (geen verrekeningen 
achteraf, ook niet voor energie)

- inclusief één parkeerplaats

- eigen gestoffeerde en afsluitbare 
werkruimtes

- 24/7 beschikbaar

- centrum op 8 minuten lopen

- vlakbij A1 en A27

Beschikbare ruimte

Beg.grond rechts € 3450,- | 57 m²

1.01 € 2695,- | 53 m²

1.06 € 2695,- | 53 m²

1.05 € 1395,- | 24 m²

2e verd. totaal € 2550,- |120 m²



Titel
DE BESCHIKBARE RUIMTES 

beg grond linkerzijde      | VERHUURD 

beg.grond rechterzijde   | € 3.450,-    | 57 m2

1e verdieping 1.01          | € 2.695,- 	 | 53 m2

1e verdieping 1.06          | € 2.695,-   | 53 m2

eerste verdieping 1.02   | VERHUURD

eerste verdieping 1.03   | algemene ruimte

eerste verdieping 1.04   | vergaderruimte 

eerste verdieping 1.05   | € 1.395,-    | 24 m2

2e verdieping geheel     | € 2.550,-    | 120 m2




•  huurprijs per maand en exclusief BTW.

•  all-inclusive prijzen (geen verrekeningen 
achteraf, ook niet voor energie).

•  combinaties van ruimtes zijn ook mogelijk. 

 

DE VOORDELEN:

•  werken in een prachtige kantoorvilla 

•  met siertuin en Biegel Plantsoen voor de 
deur;

•  eigen gestoffeerde en afsluitbare ruimte;

•  mogelijkheden om te lunchen, te 
ontspannen en te vergaderen;

 


UNIEK CONCEPT EN FULL SERVICE:

•  all-inclusive prijzen (geen verrekeningen 
achteraf, ook niet voor energie);

•  inclusief één parkeerplaats;

•  eigen gestoffeerde en afsluitbare 
werkruimtes;

•  gedeelde vergaderruimte te boeken via een 
app of het web;

•  ingerichte shared ruimtes zoals een 
ontvangstruimte, lunchruimte, zitje, 
vergaderruimte en pantry. 

 

STUDIO('S):

•  ramen die geopend kunnen worden;

•  24/7 beschikbaar;

•  gestoffeerd;

•  airconditioning (kamers aan zonzijde); 

•  verbinding met goed internet; WiFi en 
bedraad;

•  flexibele huurtermijnen, zowel korte als op 
lange duur;

•  met intercom waarbij de voordeur vanaf je 
mobiel te openen is;

•  inbraakbeveiliging, ingeregeld per zone. 






LOCATIE

•  vlakbij A1 en A27;

•  centrum op 8 minuten lopen;

•  centraal gelegen nabij Amsterdam, Almere, 
Utrecht en Amersfoort.




DE OMGEVING:

Villa Edinoor ligt aan de Parklaan en 
tegenover de ‘Kom van Biegel' een prachtige 
parkachtige omgeving met een grote vijver 
met een diversiteit aan boomsoorten. De plek 
is gelegen in de wijk ‘t Spiegel, een van de 
oudste villaparken van Nederland. De wijk is 
in juli 2007 aangewezen als rijksbeschermd 
dorpsgezicht. De wijk telt dertig 
rijksmonumenten en 26 gemeentelijke 
monumenten.

 

VILLA EDINOOR

Ben je op zoek naar een unieke 
werkomgeving in het groen? dan is villa 
Edinoor iets voor jouw onderneming. deze 
prachtige villa met volledig gestoffeerde 
werkruimtes en ingerichte algemene ruimtes 
zijn direct beschikbaar. 

Naast de ligging in het groen zijn er veel 
voorzieningen in het pand waardoor je geheel 
ontzorgd wordt.


Wil je meer weten over Villa Edinoor of wil je 
graag een keer (vrijblijvend) komen kijken? 
Neem dan direct contact op telefoon 033-204 
70 71.

 

















Plattegrond
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Locatie

op de kaart



Kadastrale kaart



Arnhemseweg 10


3817 CH Amersfoort
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Een rondleiding?

Bel dan 033-204 70 71


