
Huur je eigen kantoorruimte vanaf € 155 (ex. BTW) per maand

Contact
Neem gerust contact met ons op 

voor vrijblijvende informatie of een 

bezichtiging.  

Gapph leegstandbeheer

Wageningselaan 2

3903 LA Veenendaal

073 20 20 218 

www.gapph.nl



Je krijgt een fijne werkplek met veel licht en 

een mooie (industrieel) zakelijke uitstraling 

in een pand met veel ondernemers. Een 

plek die bruist van creativiteit, gezelligheid, 

aanspraak op de gang en kruisbestuiving. Een 

smeltkroes van ondernemers. Het Ambacht 

brengt ondernemers samen!

Al vanaf € 155,- per maand huur je hier een 

eigen kantoorruimte. Het Ambacht past bij 

de plannen die jij als ondernemer hebt. In 

Het Ambacht kan je flexibel instappen, dit kan 

al vanaf drie maanden. Je kan met je bedrijf 

dus groeien of krimpen zoals het jou uitkomt. 

Naast je eigen kantoor krijg je ook:
•  Representatieve entree met bedrijfsnamen-

bord;

•  Gratis parkeren voor de deur, ook voor bezoek;

•  Gratis gebruik van algemene spreek-

 kamer(s);

• Schoonmaak algemene ruimten;

•  Een goede internetverbinding (aanvullende 

verzoeken zijn mogelijk).

Ligging en bereikbaarheid
Het Ambacht ligt op het gelijknamige bedrijven-

terrein in Veenendaal Zuid, ter hoogte van 

de Wageningselaan/Groeneveldselaan/

Inductorstraat. De gemeente zet zich, in 

samenwerking met het bedrijfsleven, in om 

dit gebied naar een hoger plan te tillen. 

Het bedrijventerrein herbergt een diversiteit 

aan disciplines; van kantoren tot de (maak)

industrie, maar ook een woonboulevard is 

hier te vinden. De bereikbaarheid per auto is 

goed (met gratis parkeren op het terrein). 

Het treinstation van Veenendaal en de bushalte 

is op loopafstand gelegen.

Het Ambacht: daarom!
Ondernemend: Het Ambacht is een uitno-

digende broedplaats voor elke ondernemer. 

Van starter tot headquarter: Het Ambacht 

geeft ondernemers de ruimte.

Inspirerend: bij Het Ambacht gebeurt het! 

Het is dé plek om andere ondernemers te 

ontmoeten, samen te werken en elkaar te 

versterken. 

Betaalbaar: Het Ambacht biedt zeer 

aantrekkelijk geprijsde kantoorruimte met 

gratis internet, gratis parkeren en gratis 

gebruik van spreekkamer(s).

Het Ambacht: 
hier gebeurt het!

Zoek jij een kantoorruimte voor 1 of 2 personen, voor een team - 
groot of klein -, of zoek je een compleet kantoor voor jouw bedrijf?  
Midden tussen andere ondernemers? Het Ambacht biedt jou precies 
de ruimte die jij nodig hebt om te ondernemen. 

Beschikbare ruimtes en huurprijzen:

Metrage (in m2 kantooroppervlak)* Huurprijs per maand** 

Ca 13 m2 (achterzijde) € 155,00

Ca 25 m2 (voorzijde) € 349,00

Ca 34 m2 (voorzijde) € 475,00

Meters boven de 100 m2 Prijs op aanvraag

“Huur je eigen kantoorruimte 

  vanaf € 155 (ex. BTW) per maand”

*  Het is uiteraard ook mogelijk meerdere kantoorunits te huren en er zijn grotere ruimtes beschikbaar.
**  De huurprijs is exclusief BTW.


