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"Architectonisch 

hoogstaand en 

hoogwaardige 

materialen" 
 

"Ruime showrooms, perfecte  

bereikbaarheid en een plek  

waar de consument  

graag zal komen" 

Inleiding 

In het hart van de Randstad, direct aan de rijksweg A4 
ter hoogte van Roelofvarendsveen, is een unieke locatie 
ontstaan voor uw bedrijf. Dit ‘’house of experience’’ 
biedt een uitgelezen mogelijkheid en een unieke locatie 
om bedrijven te huisvesten en synergie tussen deze 
ondernemingen te laten ontstaan.  

Het gebouw is zeer beeldbepalend ontworpen, dat 
uitstekend past op de toegangskavel tot het 
Veenderveld. Centraal staat een grote glasgevel als 
afsluiting van een vide waaraan de perfect afgewerkte 
ruimtes per verdieping grenzen. Het strak vormgegeven 
lijnenspel zorgt voor een oogstreling en achter de 
creatief ontworpen gevels krijgt iedere onderneming de 
mogelijkheid een eigen "corporate identity" te 
bewerkstelligen. Alle vier de bouwlagen zijn via een 
spiraalhelling (wokkel) per auto bereikbaar tot in de 
bedrijfsruimte en tot op het parkeerdek. Uiteraard zijn 
de bouwlagen ook via  
een lift of trap in de centrale hal te bereiken.  

 

 

 

De A4 Mall is gelegen aan een van de drukste 
snelwegen van de Randstad. Om precies te zijn, ter 
hoogte van Roelofvarendsveen, halverwege de 
verbinding Den Haag Amsterdam; een traject waar 
dagelijks +/- 240.000 automobilisten gebruik van 
maken. Deze unieke locatie is direct toegankelijk 
door op-/ afrit 5 zodat maximale bereikbaarheid is 
ontstaan. Bovendien wordt door de hoogte van het 
gebouw – in totaal vier lagen – een uitstekende 
zichtbaarheid gecreëerd.  

De A4 Mall is voor de grote steden binnen de 
Randstad binnen korte tijd bereikbaar evenals  
de luchthaven Schiphol en speelt hierin een 
bindende rol. 
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Suspendisse elementum rhoncus 
velit. Nulla turpis metus, faucibus nec, 

dignissim at, cursus in, tortor.  

Kerngegevens: 

Locatie: 

Direct naast en aan  de Rijksweg A4, met op- en afritten 

in de richtingen Amsterdam en Den Haag. 

Luchthaven Schiphol is op circa 10 minuten rijafstand 

gelegen. 

 

Oppervlakten: 

Voor de verhuur is thans ca. 11.140 m2 beschikbaar. Het 

metrage is verdeeld over de volgende lagen verdeeld. 

Begane grond: 

Kantoor/ showroom  :     735 m2  

Bedrijfsruimte/ showroom :  2.450 m2 

Eerste verdieping: 

Kantoor/ showroom  :     645 m2  

Bedrijfsruimte/ showroom :  2.450 m2 

Tweede verdieping: 

Kantoor/ showroom  :     645 m2  

Bedrijfsruimte/ showroom :  2.450 m2 

Derde verdieping: 

Kantoor/ showroom  :     645 m2  

Bedrijfsruimte/ showroom :  1.120 m2 

 

Opleveringsniveau: 

De ruimte zal "casco" worden verhuurd. De ruimten zijn voorzien van: 

 

De kantoor-/showroomruimten: 

- verlaagde plafonds v.z.v. verlichtingsarmaturen; 

- vloerverwarming d.m.v. een CV-installatie; 

- toiletgroepen en werkkast per verdieping; 

- sprinklerinstallatie; 

 
De bedrijfsruimten: 

- glad afgewerkte betonvloeren; 

- sprinklerinstallatie; 

- industriële verlichting; 

- toegang parkeerdek middels "wokkel". 

 

Parkeren: 

Er zijn ca. 150 parkeerplaatsen voor algemeen gebruik beschikbaar. De 

parkeerfaciliteiten liggen op het terrein van het object alsmede op het 

aanwezige parkeerdek dat door middel van een 

spiraalhelling te bereiken is. 

"Een beleving in het hart van de 

randstad" 
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Huurprijsaanpassing: 

De huurprijs wordt jaarlijks aangepast overeenkomstig de wijziging van het 

Consumentenprijsindexcijfer zoals wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor 

de Statistiek (CBS). 

 

Servicekosten: 

De servicekosten zijn op aanvraag beschikbaar en afhankelijk van het gewenste 

oppervlak. 

 

Bestemming: 

Het object heeft zeer ruime bestemmings(plan)mogelijkheden. Volumineuze 

detailhandel is toegestaan. 

 

Huurprijzen: 

•  Showroom begane grond:  EUR 80,- per m”; 

•  Showroom verdiepingen:  EUR 45,- per m”; 

•  Bedrijfsruimte begane grond:  EUR  50,- per m”;  

•  Bedrijfsruimte verdiepingen :  EUR 35,- per m”;  

•  Parkeerplaatsen begane grond: EUR 350,- per plaats per jaar;  

•  Parkeerplaatsen parkeerdek:  EUR 300,- per plaats per jaar.  

 

Bereikbaarheid: 

Het object is per auto uitstekend bereikbaar gezien de ligging direct aan en naast de 

Rijksweg A4 (Amsterdam-Den Haag). Tevens zijn er goede openbaar-vervoer 

voorzieningen in de nabijheid. 

 

Aanvaarding: 

In overleg 

 

Huurtermijn 

De huurtermijn bedraagt 5 + 5 jaren. Een afwijkende termijn is bespreekbaar. 

 

Zekerheidsstelling: 

Ter nakoming van de verplichtingen zal huurder een waarborgsom dienen te storten c.q. 

een bankgarantie dienen te stellen ter grootte van 3 maanden huur inclusief de 

wettelijk verschuldigde omzetbelasting.  
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Verkeersruimten 

De entree en de algemene (verkeers)ruimten zijn 

dusdanig ontworpen dat de ruimten een open en 

toegankelijke uitstraling hebben gekregen. Door 

de toepassingen van aluminium in cominatie 

met het vele aanwezige glas zorgen eveneens 

voor leefbare ruimte waar men graag verblijft. 

De aanwezige lift in het atrium en het strak 

vormgegeven lijnenspel  van het gebouw zorgt 

voor extra dynamiek in het gebouw. 

Showroom- en businessunits 

De showroom- en businessunits zijn zeer ruim 

opgeze. De units bevinden zich op elke verdieping 

en zijn geschikt voor multifunctioneel gebruik. 

Alle ruimten beschikken over een gladde en 

afgewerkte betonvloer. De indeling is zelf nader 

te bepalen. De kantoorgedeelten zijn voorzien 

van vloerverwarming en hebben eigen sanitaire 

voorzieningen en een eigen magazijn. 
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Spiraalhelling 

Door middel van de inpandige spiraalhelling komt 

men moeiteloos op het parkeerdek terecht welke 

is op het dak gelegen is. 

De helling is breed genoeg voor passerend 

verkeer. Uiteraard biedt deze helling ook de 

toegang voor de bedrijfsruimten c.q 

showroomruimten. Elke verdieping is  

voorts afzonderlijk af te sluiten. 

 

Parkeerdek 

Op het dak van het gebouw is een zéér ruim 

parkeerdek aanwezig alwaar 51 parkeerplaatsen 

zijn gesitueerd. Op het parkeerdek kan men de 

diverse ruimten bereiken en heeft men een fraai 

uitzicht. 

Het één en ander is dusdanig aangelegd dat de 

veiligheid van bezoekers wordt gegarandeerd. 
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Deze objectinformatie is een uitnodiging om in onderhandeling te treden en is geen aanbod. 
Elke transactie met betrekking tot dit object behoeft de uitdrukkelijke goedkeuring van de 
rechthebbende van dit object. Fouten en wijzigingen in deze objectinformatie worden 
uitdrukkelijk voorbehouden. 

 

 

Voor meer informatie en/ of een  

vrijblijvende bezichtiging kunt u  

contact opnemen met: 

 

 

 

 

Oranjestate Vastgoed 
Koestraat 11 
2312 XH Leiden 

T: 071- 513 74 30 
E: Info@oranjestate.nl 
W: www.oranjestate.nl 
 
W: www.A4.mall.nl 

 

 
 

 

Deze objectinformatie is een uitnodiging om in onderhandeling te treden en is geen aanbod. Elke transactie  

met betrekking tot dit object behoeft de uitdrukkelijke goedkeuring van de rechthebbende van dit object. 

 Fouten en wijzigingen in deze objectinformatie worden uitdrukkelijk voorbehouden. 

VASTGOED


