
Altijd in de buurt!

Zwolseweg 182 - 184 te Deventer
Welkom in uw nieuwe werkplek!

0570 745 245 | deventer@rodenburg.nl | www.rodenburg.nl
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Op het gebied van bedrijfshuisvesting heeft Rodenburg Bedrijfsmakelaars een reputatie hoog

te houden. 




We onderscheiden voor u vijf marktsegmenten die alle gespecialiseerde afdelingen bedienen: 

bedrijfsruimten, kantoorruimten, winkels, horeca en huisvestingsvraagstukken in brede zin.




Rodenburg Bedrijfsmakelaars maakt onderdeel uit van Dynamis Vastgoedconsultants en Makelaars, één 
van de grootste makelaarsorganisaties van Nederland. Het samenwerkingsverband bestaat uit dertien 
regionale makelaars met meer dan vijftig vestigingen verspreid door heel Nederland. 




Zie voor aanvullende informatie: rodenburg.nl.

Ellis Kersten Ivo Dijkerman
BEDRIJFSMAKELAAR BEDRIJFSMAKELAAR 

IVO@RODENBURG.NLELL IS@RODENBURG.NL

Download hier de 
contactgegevens
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Over het object
Gelegen op een uitstekende zichtlocatie!

PARK NOVA




Object/ligging

Deventer vernieuwt en gaat mee met haar tijd. Met de bouw van Park Nova waar 54 
woonappartementen komen, breidt Deventer uit met het creëren van een gezonde leef- 
woonomgeving voor iedereen. Jong, oud, samen of alleen. 




De begane grond van dit project zal ruimte gaan bieden aan een maatschappelijke invulling. U kunt 
hierbij denken aan 1e en 2e lijn zorgpartijen, zoals:




- Huisartsen, evt. in combinatie met een apotheek

- Tandartsen 

- Orthodontie 

- Fysiotherapie

- Revalidatie zorg

- Psychologische zorg

- Tweedelijns ggz

- Huidzorg

- Haarkliniek

- Cosmetische kliniek

- Oog-/laserkliniek

- Enz.




De totale oppervlakte van de begane grond bedraagt ca. 722 m². Deze ruimte kan ook gesplitst worden 
in meerdere units, vanaf ca. 65 m². Tevens kunnen units worden geschakeld/gecombineerd. Kortom we 
kunnen u maatwerk bieden. Vraag naar de mogelijkheden!




De begane grond is ruim en dus flexibel in te delen. De gevels zijn markant en hedendaags. De ruimtes 
zijn voorzien van veel glaspartijen. Dit zorgt voor voldoende daglichttoetreding en heeft een positief 
effect op het werkklimaat.




Afmetingen

De units variëren in grootte vanaf circa 65 m² en zijn te combineren tot maximaal 722 m² bvo.




Parkeren

Op eigen terrein zijn parkeerplaatsen beschikbaar.




Bestemming

Bij de gemeente Deventer valt het onderhavige onroerend goed in het vigerende bestemmingsplan 
"Chw Zwolseweg 180", vastgesteld op 06-7-2022. De bestemming van het perceel is: "Maatschappelijk". U 
kunt het bestemmingsplan bij ons kantoor opvragen.
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Opleveringsniveau

De units worden casco opgeleverd, met dien verstande dat ze worden voorzien van :




- pui met toegangsdeur

- meterkast met aansluitingen elektra en water

- ruwe betonvloer

- afgedopte riolering in kruipruimte

- aansluiting schacht t.b.v. ventilatie 

- unitscheidende wand

     

Koopsom

Nader overeen te komen, e.e.a. afhankelijk van grootte en gewenst opleveringsniveau. 

De koopsom is vrij op naam en zal worden vermeerderd met BTW




Huurbetaling

Per maand/kwartaal, vooruit te betalen.




Huurtermijn

In overleg.




Aanvaarding

Per omstreeks 3e kwartaal 2024.




Zekerheidsstelling

Bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom, te voldoen uiterlijk 4 weken na 
koopovereenstemming te voldoen op derdengeldrekening van projectnotaris.




Voorbehoud

Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar 
van het gebouw. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel 
vrijblijvend.




Nadere informatie

Voor nadere informatie en/of bezichtigingen kunt u een afspraak maken met:

Rodenburg Bedrijfsmakelaars

Mr. H.F. de Boerlaan 32, 7417 DB DEVENTER

Telefoon:     0570-745 245

E-mail:        deventer@rodenburg.nl

Internet:      www.rodenburg.nl
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Voorwaarden & uitgangspunten
Disclaimer

Aan deze objectinformatie kunnen geen rechten worden ontleend en deze informatie en kan niet als 
aanbieding of offerte worden beschouwd maar geldt als uitnodiging om in onderhandeling te treden..  
Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn met 
zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan 
kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door ons wordt geen aansprakelijkheid 
aanvaard behoudens voor zover de door ons verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft.
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Locatie



WAT KUNNEN WIJ 
NOG MEER VOOR U 

BETEKENEN?

9

ONZE AANVULLENDE 
DIENSTVERLENING

Aankoop | aanhuur
Waarschijnlijk heeft u zelf al een goed beeld van


wat u zoekt.





Toch kan het lastig zijn om uw wensen te vertalen


naar een duidelijk zoekprofiel. Daarom begint het


zoeken via Rodenburg Bedrijfsmakelaars altijd


met een persoonlijke kennismaking.

Beleggingen
Bij Rodenburg Bedrijfsmakelaars hebben


we als eerst het overzicht van beschikbare


beleggingsmogelijkheden en kunnen we u


adviseren en begeleiden bij transacties. We 

kunnen u onder meer helpen met 

beleggingsadvies in: bedrijfspanden, logistieke 

centra, kantoren, winkels en woningen. Bent u 

geïnteresseerd in het uitbreiden of opzetten van 

uw vastgoedportefeuille? We helpen u graag.

Taxaties
Waarderingen zijn de ruggengraat van een


nauwkeurige en betrouwbare vastgoedmarkt. U


zoekt een partij die u tijdens het gehele traject


kan ondersteunen en begeleiden - waarbij


kwaliteit van essentieel belang is. Wij werken


objectief, nauwkeurig en met betrouwbare


rekenmodellen. Alleen zo weten we zeker dat we


bijdragen aan de solide uitgangspunten op basis


waarvan u keuzes wilt maken.
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WAAROM RODENBURG BEDRIJFSMAKELAARS

Uitstekend bereikbare backoffice

Al jaren marktleider in de regio

Eigen taxatieafdeling

Thuis in de markt, de regio en bij instanties

Betrokken van A tot Z

VastgoedCert gecertificeerd

NVM Business makelaar

Ons werkgebied
Onze taxateurs werken landelijk


