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Echt, Nobelweg 21A 

 
Zichtlocatie! 

 
Op de plaats waar de autosnelwegen A 2 en A 73 samenkomen 

wordt op korte termijn dit representatieve bedrijfsobject 

gerealiseerd, bestaande uit kantoren, bedrijfshal en 

parkeerplaatsen. De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 

1.483 m² en is onderverdeeld in twee kantooretages (begane 

grond en 1e verdieping) van ieder circa  185 m² en een bedrijfshal 

van circa 1.120 m².  

 

Indeling: 

 

Begane grond: 

Receptie (30 m²), 2 kantoren (47 m² en 35 m²), kantine (34 m²), 

gang (26 m²), toiletgroep (6 m²), berging (4 m²) en de bedrijfshal 

(1.120 m²) met 2 sectionaalpoorten.  

 

1e verdieping: 

Overloop (29 m²), toiletgroep (6 m²) en 4 kantoren (35 m², 35 m², 

34 m² en 34 m²).  

 

Algemeen: 

Het object kan in overleg nader worden ingedeeld, is uitstekend 

geïsoleerd en compleet afgewerkt, met in het kantoorgedeelte 

o.a. systeemplafonds met  verlichting, vloerafwerking, toiletgroep, 

pantry en airconditioning.   

 

 

Huurprijs 7.500,00    

per maand exclusief BTW      







Aan de in deze brochure verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
Het is ook geen aanbod, maar bedoeld als een uitnodiging om in onderhandeling te treden 

 
 

 



Uittreksel Kadastrale Kaart

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 6 juni 2013
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ECH00&sectie=M&perceelnummer=2442&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=yw2ANIUtqOdmtkeTMskR&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ECH00&sectie=M&perceelnummer=2124&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=yw2ANIUtqOdmtkeTMskR&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ECH00&sectie=M&perceelnummer=2680&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=yw2ANIUtqOdmtkeTMskR&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ECH00&sectie=M&perceelnummer=2119&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=yw2ANIUtqOdmtkeTMskR&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ECH00&sectie=M&perceelnummer=2122&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=yw2ANIUtqOdmtkeTMskR&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ECH00&sectie=M&perceelnummer=2687&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=yw2ANIUtqOdmtkeTMskR&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ECH00&sectie=M&perceelnummer=2685&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=yw2ANIUtqOdmtkeTMskR&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ECH00&sectie=M&perceelnummer=2686&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=yw2ANIUtqOdmtkeTMskR&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ECH00&sectie=M&perceelnummer=2014&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=yw2ANIUtqOdmtkeTMskR&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ECH00&sectie=M&perceelnummer=2617&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=yw2ANIUtqOdmtkeTMskR&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ECH00&sectie=M&perceelnummer=2121&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=yw2ANIUtqOdmtkeTMskR&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ECH00&sectie=M&perceelnummer=2120&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=yw2ANIUtqOdmtkeTMskR&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ECH00&sectie=M&perceelnummer=2684&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=yw2ANIUtqOdmtkeTMskR&referentie=

