Bedrijfsruimtes
beschikbaar in de
Randstad Den Haag,

Rotterdam en omstreken

Breed aanbod
Het aanbod bedrijfsruimtes van Vestia is groot.
Van zelfstandige units en panden in wijkwinkelcentra tot en met ruimtes in bedrijfsverzamelgebouwen. Wij bieden u kansen om te ondernemen
van vlak achter de duinen bij Scheveningen tot in
de binnenstad van Rotterdam. In wijken waar
wij investeren in gebouwen, woningen verhuren
en nauw contact onderhouden met gemeenten
en wijkpartners over plannen en ontwikkelingen
in de wijk.

U bent van
harte welkom
voor vrijblijvend
advies op maat

‘ Hier
zit ik
op mijn
plek’
Dejuisteruimte.nl
voor iedere ondernemer

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden in Den Haag,
Rotterdam en omstreken? Kom dan eens kennismaken
met een van onze makelaars. U bent van harte
welkom voor een vrijblijvend persoonlijk advies.

tel. 088 124 30 00 | bedrijfshuisvesting@vestia.nl

Vestia heeft de geschikte bedrijfsruimte voor
iedere ondernemer. Voor zowel starters als
gevestigde bedrijven. Voor winkeliers,
zorgondernemers en zakelijke dienstverleners,
maar ook voor ondernemers uit de creatieve
sector. Van eenmanszaken tot en met grotere
bedrijven. Vestia heeft een bedrijfsruimte op de
voor u perfecte locatie. Of u nu een sportcenter,
kapsalon of slijterij runt.

De juiste ruimte voor
uw onderneming

Is uw bedrijfsruimte in de buurt van uw (potentiële)
klanten? Wordt uw dienst of product versterkt door
andere ondernemers in de buurt? Zijn er goede
parkeermogelijkheden? Het succes van uw onderneming
is mede afhankelijk van het kiezen van de juiste locatie.
En natuurlijk moet de ruimte zelf tegemoet komen aan
uw specifieke wensen en behoeften.
Advies op maat
U kunt rekenen op persoonlijk advies. Wat zoekt u?
Bent u een starter of wilt u uitbreiden? Met uw makelaar
kijkt u naar de mogelijkheden zodat wij u een geschikte
bedrijfsruimte kunnen aanbieden met een huurcontract
op maat. Want: de juiste ruimte maakt ondernemen nóg
leuker.

Daisy van der Vliet verhuisde vorig jaar naar haar
nieuwe salon in de nieuwbouwwijk De Elementen
in Spijkenisse. “Mijn vorige salon lag wat
afgelegen. Ik ging heel gericht op zoek naar een
nieuwe locatie. Hier vond ik een plek die aan al
mijn eisen voldeed: veel daglicht, een mooi uitzicht
en midden in een woonwijk. En het bevalt nog
altijd uitstekend.”
Jolanda Vroegh van Elite
Sportcenter: “Ik zocht een
ruimte in de juiste omgeving
waar mijn doelgroep werkt.
Parkeermogelijkheden waren
ook belangrijk. En ik kon snel
huren. Ik ben heel enthousiast.
Het loopt nu heel goed.”

‘Deze locatie is
geknipt voor ons’
Daisy van der Vliet > Daisy’s Hairsalon

‘In dit pand kan ik mijn 		
krachten bundelen’
Jolanda Vroegh > Elite Sportcenter

Groot aanbod
Snel geregeld
Persoonlijk advies
Maatwerk

‘Hier in het centrum is
leven in de brouwerij’
Gertjan Hoogendoorn > Slijterij Mitra

Gertjan Hoogendoorn opende naast zijn twee Mitra-vestigingen in Spijkenisse een
derde vestiging in Hoogvliet, waar zijn zoon Bob de honneurs waarneemt. “De locatie
in het midden van het winkelcentrum én in de looproute naar twee supermarkten
kan niet beter. Het winkelcentrum is onlangs helemaal opgeknapt en ziet er keurig
uit. Er is voldoende parkeergelegenheid voor onze klanten. Ook over de bevoorrading
van de ondernemers is goed nagedacht.”

Groot aanbod
Snel geregeld
Maatwerk

