Seniorenwoningen te Goes
Adres:

Anthony Fokkerstraat 1-71

Min. Leeftijd

60 jaar

Oppervlakte:

45 m²

Huurprijs:

€ 515,–

Vaste servicekosten:

€ 32,50

GWE

Voorschotbetaling via de
Delta Nuts

Beschrijving:
Seniorenwoningen gelegen aan de Anthonyfokkerstraat te Goes
Dit appartementencomplex van seniorenwoningen is vrij gelegen
op een prachtige
zichtlocatie, op loopafstand van het centrum en ligt in de
directe omgeving van
het station. Het geheel bestaat uit woningen op de begane
grond, op de 1ste
verdieping en op de 2de verdieping. Al deze appartementen zijn
met de lift
bereikbaar.
Er
is
een
centrale
tuin
en
ruime
parkeergelegenheid aanwezig.
– grote woonkamer, ca. 18 m2
– slaapkamer, ca. 12 m2
– keuken, ca. 9 m2
– douche/ toilet, ca. 3 m2
– kamer/ berging, ca. 5 m2
– balkon/ terras, ca. 5 m2
– gang
– centrale tuin

Regelmatig komen er woningen leeg, u kunt zich via onderstaand
inschrijfformulier op de wachtlijst zetten.

Foto”s

Uw naam

Uw email

Telefoonnummer

Geboortedatum
Adres Gezinssamenstelling

Opmerkingen
Verzenden

PZEM.41, Edisonweg
Vlissingen
Adres:

Edisonweg 41A1 t/m 41A13

Kantoor:

op de BG, 1e en 2e verdieping

Oppervlakte:

25m² t/m 240m²

Huurprijs:

vanaf € 325,- excl. btw p/mnd

41

te

Beschrijving:
Te huur, uniek gelegen gebouwencomplex met kantoren en
lesruimten
Bestaande uit twee gekoppelde gebouwen
(gebouw A en gebouw B)
Indeling
Gebouw A:
BG – Entree, grote hal, serverruimte, 3 grote kantoren en
toiletgroep – ca. 225 m2
1e verdieping – Hal, 3 grote kantoren, toiletgroep – ca. 220
m2
2e verdieping – hal, 2 grote kantorentuin, 4 kleine
kantoren, toiletgroep – ca. 220 m2
Totaal – ca. 665 m2
Voorzieningen
– Modern design en kleurstelling
– HR- CV thermostaatknoppen per vertrek
– Mechanische afzuiging

–
–
–
–
–

Bekabelingsgoten met moderne werkplek aansluitingen
Basisverlichting
buitenzonwering
Moderne vloerbedekking, gordijnen, zonwering etc.
Elke verdieping heeft zijn eigen toiletgroep.

Het kantoorgebouw is voorzien van draaikiep ramen,
ventilatieroosters, regelbare temperatuur, eigen groepenkast
en meters.
Het gebouw is veilig gesitueerd op een eigen terrein met een
groot aantal vrije parkeerplaatsen en een eigen toegangspoort.
Indeling
Gebouw B:
BG – entree met grote hal, grote showroom/kantoortuin,
toiletgroep dames, toiletgroep heren – ca. 439 m2
1e verdieping – Grote ontvangst-/receptieruimte

met

professionele complete keukenvoorziening,
kantoortuin/showroom/lesruimte met 3 grote buitenbalkons, 2
kantoorruimten, 1 technische ruimte/atelier- ca. 433 m2
Totaal – ca. 665 m2

Voorzieningen
– Modern design en kleurstelling

–
–
–
–
–
–
–

HR- CV thermostaatknoppen per vertrek
Mechanische afzuiging
1e verd. met airco
Bekabelingsgoten met moderne werkplek aansluitingen
Basisverlichting
Centrale toiletvoorziening op de BG
Complete keukeninrichting

Het kantoorgebouw is voorzien van draaikiep ramen,
ventilatieroosters, regelbare temperatuur.
Het gebouw is veilig gesitueerd op een eigen terrein met een
groot aantal vrije parkeerplaatsen
en een eigen toegangspoort.

Foto”s

PZEM.51/53, Edisonweg 51/53
te Vlissingen
Adres:

Edisonweg 51/53 te Vlissingen

Kantoor:
Oppervlakte:

30 m² tot 250 m²

Huurprijs:

vanaf € 325,- excl btw p/mnd

Beschrijving:
Kantoorgebouwen “PZEM51 en PZEM.53” te Vlissingen

Het gebouw Edisonweg 51/53, Vlissingen is onderdeel van de
Kenniswerf Zeeland. Dit
kantorencomplex is gesitueerd in één van de gerestaureerde
voormalige gebouwen van de PZEM.
Moderne kantoren in een industriële architectuur zorgen voor
een prachtige futuristische high-tech sfeer.
Het gebouw is veilig gesitueerd op een eigen afsluitbaar
terrein met eigen toegangspoort. Het terrein
kent een parkachtig landschap met eigen parkeerruimte.
Het “PZEM” terrein is onderdeel van het “Edisonpark”,waarbij
het terrein van de
voormalige PZEM-centrale in ontwikkeling is tot high-tech
kantorenpark.
Samen met de moderne gebouwen van Hogeschool Zeeland, Scalda,
TWZ, DOK41 e.a. geeft het “PZEM”
terrein gezicht aan de ontwikkeling van dit gebied van
Vlissingen tot de “Kenniswerf” van Zeeland.
Het terrein is direct gelegen aan de snelweg A58 en in de
directe omgeving van de
intercity stations van Vlissingen en Oost-Souburg. Afstand
tot Goes 15 minuten.

Foto’s

Edisonweg 51E te Vlissingen
Adres:

Edisonweg 51E

Kantoor:

1e verdieping

Oppervlakte:

30 m²

Huurprijs:

€ 325,- excl btw p/mnd

Vaste Servicekosten € 36,GWE

excl btw p/mnd

€ 65,- excl btw p/mnd

Beschrijving:
Dit kantoor is onderdeel van het “PZEM” terrein, gelegen op de
Kenniswerf te Vlissingen. Het terrein is direct gelegen aan de
snelweg A58 en in de directe omgeving van de intercity
station’s van Vlissingen en Oost-Souburg. Afstand tot Goes 15
minuten.
Indeling: kantoorkamer van ca. 30 m²
Bijzonderheden:
Kantoor geheel voorzien van vloerbedekking tegels,

Gezamenlijke HR+ cv-ketel per verdieping. Alle ruimten
apart regelbaar met thermostaat knoppen.
Moderne architectuur
Schitterende locatie
Volop vrije parkeerruimte op eigen afgesloten terrein
Foto”s

Edisonweg 37, 2e verdieping
te Vlissingen
Adres:

Edisonweg 39, 2e verd. te Vlissingen

Kantoor:

Kantoor gelegen op de 2e verdieping

Oppervlakte:

20 m² – 580- m2

Huurprijs:

VERHUURD

Beschrijving:
“PZEM.37” Gebouw 37 te Vlissingen op de 2e verdieping.
Op de “Kenniswerf” Zeeland bieden wij u aan moderne
zelfstandige kantoren tegen zeer scherpe huurprijzen. Er is
al mooie kantoorruimte voor € 250,- per maand!
“PZEM” terrein is een kantorengebied waar nu al ca. 35
bedrijven zijn gevestigd. Het gebied bied een interessante
dynamische omgeving met veel interactie en projecten tussen de
bedrijven onderling en de onderwijsinstituten.
Het “PZEM” terrein bestaat uit diverse gebouwen, gebouwd in
1953, die in het verleden onderdeel uit maakten van de
vroegere Energiecentrale. Vele industriële elementen uit die
tijd zijn nog behouden gebleven. Het geheel is gerestaureerd
in 2008. Het biedt een unieke dynamiek van industriële
vormgeving met een parkachtige omgeving. Ook Dok41, in
omvangrijk project voor innovatieve starters is gevestigd op
het “PZEM” terrein
De totale oppervlakte bedraagt 580 m2. De kantoorruimten zijn
ook onder te verdelen in kleine zelfstandige kantoorruimten
van 20 tot 300 m2.)
De ruimten zijn deels gelegen op de

begane grond en deels op de 1e en 2e verdieping en allen zijn
perfect bereikbaar. De ruimten gelegen aan de Edisonweg 39A
t/m 39Z bieden een prachtig uitzicht op het kanaal door
Walcheren alsook van Vlissingen.
Het buitenterrein is verhard biedt volop plaats aan diverse
parkeerplaatsen.
Graag nodigen wij u uit voor een bezichtiging om de vele
mogelijkheden die het Edisoncenter biedt aan u te kunnen laten
zien!
Voorzieningen: Alle ruimten bieden toegang tot: • Eigen
sanitaire voorzieningen • Pantrygelegenheid • C.V. verwarming
(vloerverwarming en/of radiatoren) • Verlichtingsarmaturen •
Geheel gestoffeerd • Databekabeling • Isolatieglas •
Gezamenlijke entree
Bereikbaarheid: De bereikbaarheid is goed te noemen doordat
rijksweg A-58 (Vlissingen – Breda) direct nabij gelegen is.
Door de indeling en de gunstige ligging zijn de units
bijzonder geschikt voor gebruik als kantoor-, praktijkruimte
of voor maatschappelijke dienstverlening.
Er is parkeergelegenheid op eigen terrein, daarnaast bestaan
er voor het pand parkeermogelijkheden aan de openbare weg.
Oplevering: Per direct mogelijk
Huursom: Zie plattegrondtekening voor indeling per kamer met
de daarvoor geldende huursommen alsook de bijdrage Gas/Water
en licht alsmede de servicekosten.

Foto’s

Edisonweg 53L te Vlissingen
Adres:

Edisonweg 53L te Vlissingen

Kantoor:

gelegen op de 1ste verd.

Oppervlakte:

166 m²

Huurprijs:

VERHUURD
€ 875,– Excl. btw (gemeubileerd)

Vaste servicekosten:

€ 60,–

Voorschot GWE

€ 100,–

Beschrijving:
Dit kantoor is onderdeel van het “PZEM” terrein, gelegen op de
Kenniswerf te
Vlissingen. De kantoren zijn recentelijk gerestyled.
Het terrein is direct gelegen aan de snelweg A58 en in de
directe omgeving van de
intercity stations van Vlissingen en Oost-Souburg. Afstand tot
Goes 15 minuten.
Indeling:
ingang
op
de
1ste
verdieping
van
het bedrijfsverzamelgebouw (bereikbaar via trap of lift),
zelfstandige kantoorruimte van ca. 27 m², zelfstandige
kantoorruimte van ca. 35 m²
en
een zelfstandige kantoorruimte van ca. 21 m²
1ste verd: Keuken / Reproruimte van ca. 15 m2 en magazijnruimte
van ca. 68 m2
Totaal opp. van deze kantoorunit ca. 166 m2.
Bijzonderheden:

Kantoor geheel voorzien van vloerbedekking,
Ingericht met 4 werkplekken en een vergaderopstelling
Kantoor heeft zijn eigen telefoon-,computer- en
elektriciteitsaansluiting.
Eigen HR++ cv-ketel. Alle ruimten apart regelbaar met
thermostaat knoppen.
Moderne architectuur
Schitterende locatie
Volop vrije parkeerruimte op eigen afgesloten terrein

Foto’s

Edisonweg 53G te Vlissingen
Adres:

Edisonweg 53G
te Vlissingen

Kantoor:

Begane grond

Oppervlakte:

82 m²

Huurprijs:

€ 875,– excl.
BTW

Vaste
servicekosten:

€ 125,– excl.
BTW

GWE

€ 60,– excl.
BTW

Beschrijving:
Dit kantoor is onderdeel van het gebouwencomplex Edisoncenter,
gelegen op de Kenniswerf te
Vlissingen. Het terrein is direct gelegen aan de Autoweg A58
en in de directe omgeving van de
intercity stations van Vlissingen en Oost-Souburg. Afstand tot
Goes 15 minuten.
Bg: ingang centrale hal hoofdgebouw, ontvangst/wachtruimte,
toilet, zelfstandige casino en ligne francais kantoorruimte
van
ca. 11 m², zelfstandige kantoorruimte van ca. 21 m² en een
zelfstandige kantoorruimte van ca. 27 m²
1ste verd: Keuken / Reproruimte van ca. 27 m2 en

twee Magazijnruimten van ca. 27 m2
Totaal opp. van deze kantoorunit ca. 162 m2.
Dit kantoor is ook geschikt voor 2 bedrijven.
Bijzonderheden
Kantoor Bg. geheel voorzien van vloerbedekking, 1ste
verd. gedeeltelijk voorzien van vloerbedekking.
Kantoor heeft zijn eigen telefoon-,computer- en
elektriciteitsaansluiting.
Eigen HR cv-ketel. Alle ruimten apart regelbaar met
thermostaat knoppen.
Moderne architectuur
Schitterende locatie
volop Vrije parkeerruimte op eigen afgesloten terrein

Foto”s

Edisonweg 39D te Vlissingen
Adres:

Edisonweg 39D

Kantoor:

Begane grond

Oppervlakte:

135 m²
€ 1075,–

Huurprijs:

excl. BTW

Vaste
servicekosten:

€ 60,– excl.
BTW

GWE

€ 125,– excl.
BTW

Beschrijving:
Locatie
Dit kantoor/studio is onderdeel van het gebouwencomplex
Edisoncenter,
gelegen op de Kenniswerf

Vlissingen. Het terrein is direct

gelegen aan de Autoweg A58
en in de directe omgeving van de intercity stations van
Vlissingen en Oost-Souburg.
Afstand tot Goes 15 play casino online minuten.
Indeling
Eigen hoofdingang met receptie-, keuken- en toiletruimten,
kantoortuin (ca. 70 m2)
met 6 tot 8 werkplekken,

reproruimte en 2 vergader-

kantoorkamers (elk ca. 13 m 2 ).
Totaal opp. ca. 135 m2.

Bijzonderheden
Moderne architectuur
Schitterende locatie
Vrije parkeerruimte op eigen terrein

Foto”s
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