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Te huur: Displayweg 2,  
ruimten op derde verdieping
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Plattegrond 3e verdieping

Technische specificaties:

•	 3e verdieping bereikbaar met lift
•	 Bouwjaar 1995, gemoderniseerd in 2010
•	 350 m2 vloeroppervlak
•	 10 ingerichte werkplekken  

(uit te breiden naar 36 werkplekken)
•	 10 parkeerplaatsen ter beschikking
•	 2 ingerichte vergaderruimes
•	 Pantry
•	 Kopieerruimte
•	 Huurprijs per maand
•	 Looptijd inclusief servicekosten
•	 Koeling en ventilatie
•	 WiFi beschikbaar
•	 Receptie
•	 Eigen aansluiting op glasvezel mogelijk tegen lage  

kosten
•	 Bekabeling UTP Cat5

Displayweg 2 te Amersfoort

Algemeen
Moderne kantoorruimte op een prominente zichtlocatie op het bedrijventerrein ‘De Hoef ’. Het gebouw bestaat 
uit vier bouwlagen en heeft een ruime parkeergelegenheid.  De verhuur betreft de derde verdieping.  
Op de begane grond, eerste en tweede verdieping is Heilijgers gehuisvest.

Locatie
Het object is gelegen op het populaire bedrijventerrein “De Hoef ”. Het bedrijventerrein bevindt zich in het 
westelijke kwadrant van het verkeersknooppunt “Hoevelaken”, de kruising van de rijkswegen A1 en A28. De 
locatie is zowel met eigen- als openbaar vervoer goed bereikbaar. Met de auto is de locatie vanaf de rijkswegen 
A1 en A28 eenvoudig via doorgaande wegen te bereiken. Aan de rand van het bedrijventerrein, op loopafstand, 
is het NS-Intercitystation “Schothorst” gesitueerd zodat tevens sprake is van goede ontsluiting met het openbaar 
vervoer. Bij het station stoppen diverse bussen die een regelmatige dienstregeling onderhouden naar alle delen 
van de stad.

Oppervlakte 
De derde verdieping heeft een vloeroppervlakte van ca. 350 m2 en beschikt over 10 ingerichte werkplekken, en  
2 ingerichte vergaderruimtes.
Deelverhuur per ruimte is mogelijk. Gemeenschappelijk gebruik gang, pantry en toiletten. 

Veel gemak, geen investering
 Er zijn geen investeringen vooraf nodig, je kunt per direct starten. Naast de bemande receptie op de begane 
grond, kan je gebruik maken van alle diensten en ondersteuning.
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