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Locatie Het complex is gelegen aan op het  bedrijvenpark ‘Kerketuinen’. Bedrijven- terrein 
Kerketuinen is een relatief nieuw terrein van ca. 22 ha dat sterk op ambachtelijke en 
industriële bedrijvigheid is gericht. Op het bedrijventerrein treft men een grote 
verscheidenheid aan bedrijven varierend van drukkerijen, garagebedrijven, 
groothandelsbedrjven tot dienstverlenende bedrijven.  Uw buren zijn o.a. Haeghe Groep, 
Menken Orlando, DrukkerijOpmeer, King Ping, en St. Dr Schroeder van der Kolk 
Bedrijven.

 
Het bedrijventerrein wordt thans herinericht waarbij er extra groen en parkeervoorzieningen 
worden aangebracht. Onlangs is een prestigeuse title behaald op het gebied van 
terreinbeveiliging. Bedrijventerrein Kerketuinen staat ook op dit gebied vooraan.

 



Bereikbaarheid Auto 
Via de Verlengde Lozerlaan is Kerketuinen binnen enkele autominuten bereikbaarvanaf het 
Rijkswegennet. Daarnaast is het Centrum van Den Haag in ca. 10 autominuten bereikbaar. 

 
Openbaar vervoer
De bereikbaarheid met het openbaar vervoer is zeer goed. Tramlijn 6 (directe verbinding met 
NS station Centraal Den Haag) en buslijn 14 hebben een halte op ca. 300 meter afstand van 
de Kerketuinenweg. Tevens hebben ZWN buslijnen 125, 126, 136 en 139 een halte op 
loopafstand.

 
Oppervlakte De totale oppervlakte bedraagt ca. 440 m²  showroom-/ bedrijfsruimte en is als volgt 

verdeeld:

Showroom / bedrijfsruimte (begane grond) ca  220 m²
Showroom/bedrijfsruimte/kantoor (verdieping) ca  220  m²

 
Voorzieningen Algemeen

· Bouwjaar 1993
· Inbraakalarm
· Ingang showroom/kantoor aan straatzijde
· Ingang bedrijfsruimte via eigen terrein en electrisch bedienbare overheaddeur
· separate (loop)deur naar bedrijfsruimte en evt. verdieping

 
Showroom & kantoorruimte

· Ruime representatieve entree via dubbele deuren
· Glad afgewerkte betonvloer (showroom thans deels voorzien van vloerbedekking) 
· Systeemplafond v.v. verlichtingsarmaturen
· Kantine/opslagruimte/panty
· Wandgoten tbv data- en electrische bekabeling
· Diverse airconditioningsunits
· Toiletgroep 
· CV installatie met radiatoren

 
Bedrijfsruimte

· Gladafgewerkte betonvloer met draagvermogen van ca  2.500 kg/m2

· Vrije hoogte ca 4 m1

· Krachtstroomaansluitingen
· Separate laadruimte voorzien van electrisch bedienbare overheaddeur 
· Entreepartij voorzien van aluminium dubbele deuren

 
 
Parkeren Naast ruim parkeren op eigen terrein (10 plaatsen) kan er aan de openbare weg ruim en 

gratis geparkeerd worden.

 
 
 



HUURVOORWAARDEN

 
Huurprijs € 2.850,- per maand te vermeerderen met omzetbelasting.

 
Huurbetaling Per kwartaal vooruit.

 
Indexering Jaarlijks op basis van het Consumenten Prijsindexcijfer (CPI) reeks Alle Huishoudens 

(2006=100) voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum.

 
Huurperiode 5 + 5 jaren.

 
Huurovereenkomst Standaard ROZ huurovereenkomst, model 2003.

 
Zekerheidstelling Bankgarantie ter grootte van 3 maanden betalingsverplichting te vermeerderen met 

servicekosten en omzetbelasting.
 
Beschikbaar Per direct.
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Informatie EH Commercieel Vastgoed

Postbus 82299
2508 EG Den Haag
070 - 368 46 65 / 06 464 16 707
www.ehcv.nl
Contactpersoon: Edwin A.J. Henselijn

Bovenstaande informatie is met zorg samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter 
geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor geadresseerde.  De projectinformatie is geheel vrijblijvend 
en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te treden. 
 







Terreinplan Kerketuinenweg 21 Den Haag

 


