
  BIJ           Aan de slag  
Midden Engweg 2-A te Putten  

Huurprijs  

€ 625,- per 

maand excl. btw 

en g/w/e/  



Wat leuk dat u interesse heeft getoond in dit object!   
 

Voor u ligt het verhuurmagazine van Het  
Geldersch Huys Makelaars. Samen met onze  
woningplanner vormt dit de volledige verkoopdocumentatie 
van dit unieke bedrijfsobject.   
 
Gaat u er goed voor zitten en blader rustig het magazine en 
aanvullende documenten door. Heeft u vragen?  
Dan beantwoorden wij deze natuurlijk graag. Wanneer u dit 
bedrijfsobject wilt bezichtigen, neem dan gerust contact op om 
een afspraak in te plannen.  

 

Ons team helpt u graag verder!  

Met vriendelijke groet,  

 

Herwin Kieft - Eigenaar   
Kandidaat Makelaar & Taxateur  

WELKOM!  
Wordt dit uw nieuwe werkplek?  

 

Blijf op de hoogte  

Op onze socials houden wij u graag op de hoogte van nieuw woningaanbod en een 
kijkje achter de schermen bij ons op kantoor!  



 
Ruimte van ca. 100 

vierkante meter   



 

DETAILS  

Bouwjaar            
  2001                    

 

 

Oppervlakte object         

 100 m2                                   

 

Energielabel   
  

 
Zichtlocatie op  

bedrijventerrein 
De Hoge Eng  



OMSCHRIJVING KANTOORPAND 

 
Gelegen op een aantrekkelijke zichtlocatie op bedrijventerrein De Hoge Eng treffen we dit representatieve 
kantoorpand van ca. 100 vierkante meter. De kantoorruimte is gelegen in het souterrain van dit  
bedrijvenverzamelgebouw.  

 

In het pand treffen we diverse zakelijke dienstverleners, ICT-bedrijven en kantoren. Voor het pand is vol-
doende parkeergelegenheid aanwezig voor uzelf maar ook opdrachtgevers en klanten. Nieuwsgierig gewor-
den naar de rest? Lees dan snel verder:  

 

De centrale entree biedt toegang tot de trap naar beneden. U treft hier een gezamenlijke werkruimte en de 
sanitaire voorzieningen.  

 

De kantoorruimte wordt d.m.v. een glazen wand gescheiden. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld ver-
gaderingen, overleggen en andere bijeenkomsten separaat van de werkruimte te organiseren. Voor in de 
ruimte treffen we een pantry / keukenblok.  

 

De ruimte is voorzien van draai-en kiepkozijnen, kabelgoten, systeemplafond en nette vloerbedekking.  

 

Deze representatieve ruimte is de sleutel naar succes. Kom jij snel een keertje kijken? Neem vrijblijvend 
contact op met ons kantoor voor een bezichtiging!  

 

Details:  

- Ruimte ca. 100 vierkante meter groot; 

- Aanvaarding mogelijk op 1 januari 2022;  

- Huurprijs € 625,- per maand (excl. btw en excl. gas, water en elektra);  





 
Representatieve 
uitstraling van 

het pand  



 

MATEN & PLATTEGRONDEN  



 
Overzicht  

bijzonderheden!  

• Representatieve uitstraling van het object;  

• Keurige wand– en vloerafwerking; 

• Ruimte van ca. 100 vierkante meter;  

• Gezamenlijke sanitaire voorzieningen;  

• Glazen wand scheidt de ruimte in twee aparte gedeeltes; 

• Voldoende parkeergelegenheid op het terrein; 

• Zichtlocatie op  bedrijventerrein De Hoge Eng;  

• Aanvaarding per 1 januari 2022;  



KADASTER EN LOCATIE  

Gelegen op zichtlocatie!  





Wonen in Putten & omgeving  
Wonen in een groene en weidse leefomgeving. Dat is Putten! De gemeente Putten ligt in het hart van Nederland 
en telt ongeveer 25.000 inwoners. Met zijn ligging in het grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland; het 
Centraal Veluws Natuurgebied bent u verzekerd van eindeloos wandelplezier.  

 

De fraaie omgeving en de geografische ligging in het midden van het land (met uitstekende verbindingen) en de 
uitgebreide voorzieningen die het centrum rijk is, maken Putten tot een geliefde woon– en leefomgeving.  
Het dorpse karakter van Putten is bewaard gebleven. Iedere woensdagochtend is er een grote markt en jaarlijks 
trekt de Ossenmarkt op de tweede woensdag in oktober veel bekijks.  
 
Daarnaast ligt Putten op een afstand van 4 kilometer van het recreatiestand Nulde, waar een fraaie jachthaven 
plaats biedt aan honderden bootjes.  
Jaarlijks trekt het dorp duizenden toeristen op de vele campings. Er is een uitgebreid fietspadennet en allerlei 
activiteiten in de omgeving te ondernemen.  

 

Kortom, een natuurrijke en dynamische woonomgeving!   

U bent van harte welkom!  





KENNISMAKEN?  
Het Geldersch Huys Makelaars is een enthousiast  

makelaarskantoor. Wij stellen ons graag aan u voor.  

 
 
Ons kantoor is een dynamisch en professioneel  
makelaarskantoor waarbij betrokkenheid voor uw aan– of  
verkoopproces centraal staat.  

Bent u op zoek naar een nieuwe woning of wilt u uw huidige woning  
verkopen? Bij ons bent u aan het juiste adres.  

Herwin Kieft  

Sinds 2021 eigenaar van Het Geldersch Huys Makelaars. Herwin 
gaat met veel enthousiasme en passie voor u aan de slag.  
 
Samen zetten we stappen in uw wooncarriére. Het actief (online)  
presenteren van uw woning is één van zijn expertises.  

 Klaas van der Werf  

 Klaas beschikt door zijn twee periodes als wethouder bij de ge-
meente Putten over een breed netwerk.  
 
Vaak weet Klaas al voor de markt uit, welke woning er in verkoop 
komt, of bevindt de potentiële koper van uw woning zich al in dit 
netwerk.  

Thalia Silvius  

Thalia is ook een bekend gezicht waar wij trots op zijn bij Het  
Geldersch Huys Makelaars.  
 
U treft haar op de binnendienst van ons kantoor waar zij de  
dagelijkse gang van zaken coördineert en uw eerste aanspreekpunt 
zal  zijn voor het maken van een afspraak.   



VERKOCHT?  
Misschien wordt dit uw nieuwe werkplek?   

  Bellen               

0341-354635  

 

 

Mailen 
     Info@hghmakelaars.nl  

  Koffie of thee   

Achterstraat 21  
3882 AE Putten  

 

Website  
           hghmakelaars.nl   

De inhoud van deze brochure en bijbehorende  

woningplanner is door ons met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen er geen rechten aan ontleend worden.  

Wij aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid of  

aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of ontbrekende gegevens  


