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Qunits. Bijzonder 
bereikbaar 

Centraal gelegen tussen Amsterdam, 

Hoofddorp, Haarlem en Schiphol

Dichtbij grote wegen zoals  

de A4, A5, A9 en N201

Tenminste twee eigen parkeerplaatsen 

Gelegen naast Boulevard Cruquius 

Welkom op bedrijvenpark Cruquius Zuid en bij Qunits. Hier krijgt ‘gunstig gelegen’ nieuwe 

betekenis. Deze moderne locatie valt op door flexibiliteit en wellicht nog meer door de 

bijzondere ligging: midden in de randstad en omringd door steden als Amsterdam, Hoofddorp 

en Haarlem. 

Boulevard Cruquius met ruim 80.000 vierkante meter aan winkels, grote steden op enkele 

minuten rijafstand en tegelijk een ruimtelijke, groene omgeving. Bedrijvenpark Cruquius Zuid is 

veelzijdig, verfrissend en dynamisch. Hetzelfde geldt voor de units in bedrijfsgebouw Qunits. 

Met Qunits onderneemt u met mogelijkheden en toekomstperspectief. De moderne architectuur 

biedt ruimte aan twaalf koppelbare en flexibele units. In te delen naar wens, te vormen naar uw 

onderneming. Qunits past bij uw toekomstplannen, dat is zeker. 
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Waarom ondernemers 
kiezen voor Qunits
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Ruimte voor werken en ondernemen
Qunits meten 70 tot wel 210 m2. De units zijn flexibel in te delen en hebben een hoogte van  

3,3 tot ca. 6,9 meter resp. met of zonder verdiepingsvloer. U en uw medewerkers hebben dus 

ruimte en bewegingsvrijheid.

Parkeer recht voor uw deur
Praktisch voor u en uw mensen, uitnodigend voor uw klanten: u beschikt over ten minste twee 

eigen parkeerplaatsen. En dat op enkele meters van de entree van uw unit. De ruime opzet van 

het bedrijvenpark maakt uw parkeerplaatsen altijd goed bereikbaar. 

Courant bedrijfspand
Naast de gunstige ligging, liggen Qunits ook gunstig in de markt. Nu en in de toekomst. 

Qunits zijn duurzaam gebouwd en ontworpen voor elk type onderneming. Daarmee verkoopt of  

verhuurt u uw Qunit later makkelijk. Al gebruikt u uw Qunit uiteraard het liefst zelf, voor lange tijd. 

Duurzaam op elk vlak
Uw Qunit is gebouwd voor een toekomst vol mogelijkheden. U beschikt over flexibele 

gebruiksmogelijkheden, voor de bouw zijn duurzame materialen gebruikt én bedrijvenpark  

Cruquius Zuid blijft meegroeien met de toekomst. Duurzaam dus, op elk vlak. 

Alle voorzieningen rondom uw Qunit
Cruquius Zuid heeft alles wat u van een modern bedrijvenpark mag verwachten. En meer.  

Het terrein beschikt over winkels, horeca, groen en actieve mede-ondernemers. Ook is het park 

opvallend goed bereikbaar via de grote wegen. U bent omringd door mogelijkheden, kansen,  

de Randstad én natuur. 

In/Uitrit

In/Uitrit

8,9 mtr

In/Uitrit

8, mtr

1. Hoekunit A
totale oppervlakte 210 m2

12. Tussenunit C
totale oppervlakte 140m2

11. Tussenunit C
totale oppervlakte 140m2

10. Tussenunit B
totale oppervlakte 105m2

9. Tussenunit B
totale oppervlakte 105m2

8. Hoekunit B
totale oppervlakte 195m2

2. Hoekunit A
totale oppervlakte 210 m2

3. Tussenunit A
totale oppervlakte 70m2

4. Tussenunit A
totale oppervlakte 70m2

5. Tussenunit A
totale oppervlakte 70m2

6. Tussenunit A
totale oppervlakte 70m2

7. Hoekunit B
totale oppervlakte 195m2

Tussenunit:

A: zonder verdiepingsvloer

B: halve verdiepingsvloer (ca. 35m2)

C: hele verdiepingsvloer (ca. 70m2)

standaard 2 parkeerplaatsen

Hoekunit: 1A & 2A 

1A: halve verdiepingsvloer (ca. 70m2)

2A: hele verdiepingsvloer (ca. 140m2)

Hoekunit: 7B & 8B

7B: halve verdiepingsvloer (ca. 65m2)

8B: hele verdiepingsvloer (ca. 130m2)

standaard 4 parkeerplaatsen



Duurzame materialen

Ruime lichtinval

Aluminium puien

Solide hang- en sluitwerk

Duurzame gevelisolatie

Onderhoudsarm
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Gevelaanzichten

Noordgevel Zuidgevel

Oostgevel Westgevel

Totale vloerbelasting  

van 1.500 KG/m2

Verdiepingsvloer met 

vloerbelasting van 400 KG/m2

Vrije hoogte van maximaal  

ca. 6,9 meter.

Aluminium kozijn
Type: Renovatie profiel N.T.B.

Kleur: RAL7016

Kozijnen + Draaidelen + Panelen
Kleur: RAL7016

Zetwerk ‘kader’ Rondom 100mm voor de gevel

Kleur:RAL9010

Sandwichpaneel
Type: Plaatprofilering N.T.B.

Kleur: RAL9007



De hoekunits hebben veel te bieden. Zo geniet u dankzij de extra raampartijen van een zee aan 

licht en een weids uitzicht. Alleen dat al maakt type Hoek tot een fijne, inspirerende werkplek. 

Hier heeft u een gevoel van ruimte en een wereld aan mogelijkheden.

Met een hoekunit heeft u werkelijk de ruimte. Buiten, want u beschikt over vier 

parkeerplaatsen, en zeker ook binnen. Hoekunit A heeft maar liefst een bruto vloeroppervlak 

van ca. 210 m2. Hiervan bevindt zich ca. 140 m2 op begane grond en ca. 70 m2 op de verdieping, 

deze is optioneel uit te breiden tot ca. 140 m2.

Ook hoekunit B is ronduit groots. Met een bruto vloeroppervlak van ca. 195 m2 hebben uw 

mensen én wensen de ruimte. Ca. 130 m2 bevind zich op begane grond en ca. 65 m2 op de 

verdieping. Ook deze is uit te breiden tot wel ca. 130 m2. Het is maar wat u wenst of nodig heeft.

Hoekunit A ca. 210 m2 (verdieping optioneel uit te breiden met ca. 70 m2)

Hoekunit B ca. 195 m2 (verdieping optioneel uit te breiden met ca. 65m2)

 Vier eigen parkeerplaatsen      Elektrische Overheaddeur       Extra raampartijen
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QUNIT TYPE HOEK
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TUSSENUNIT A TUSSENUNIT B TUSSENUNIT C

Een kantoor of werkplek, een opslag of showroom voor de producten die uw bedrijf uniek 

maken: type Tussen past bij uw onderneming. Met een elektrische overheaddeur, ten minste 

twee eigen parkeerplaatsen en bruto vloeroppervlakten van ca. 70 tot wel 140 m2 bieden deze 

Qunits ruimte om te ondernemen en om te groeien. 

Met type Tussen heeft u wat te kiezen, want de tussenunits zijn er in drie varianten:

A. Tussenunit zonder verdiepingsvloer, totale vloeroppervlakte 70 m2

B. Tussenunit met halve verdiepingsvloer, totale vloeroppervlakte 105 m2

C.  Tussenunit met hele verdiepingsvloer, totale vloeroppervlakte 140 m2.  

Plus een extra parkeerplaats!

Welke type Tussen u kiest, hangt af uiteraard af van uw behoeften, wensen en toekomstplannen.  

Met Qunits op bedrijvenpark Cruquius Zuid zit u goed. Vandaag en morgen. 

QUNIT TYPE TUSSEN
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Zoveel ondernemingen, 
zoveel mogelijkheden
Qunits beweegt mee met uw bedrijf. Als ondernemer wilt u immers bewegingsvrijheid. Die heeft 

u met Qunits, in ruimte en in mogelijkheden. Flexibiliteit is namelijk het uitgangspunt voor het 

ontwerp van alle twaalf bedrijfsunits. 

Met Qunits kunt u elke kant op. Het is maar wat uw ondernemerswensen en -doelen zijn. 

Heeft u veel ruimte nodig? Dan kunnen er meerdere units gekoppeld worden, zodat u over 

ongekende ruimte beschikt. Heeft u liever een grote glazen gevel in plaats van de elektrische 

overheaddeur? Ook dat is een optie. 

Een lichte showroom voor uw producten, een werkplaats waar u uw bestelbus zo inrijdt of een 

inspirerende plek voor uw creatieve concepten. Hoe u de vierkante meters ook invult, wat uw 

business ook is: Qunits is uw plek.

Koppel meerdere units voor nog meer ruimte
Qunits is net zo flexibel als uw behoeften. Het is zelf mogelijk om twee of 

meer units samen te voegen  tot één groot bedrijfspand. Een unit van wel 

420 m2 is absoluut een optie. 

Vrije hoogte tot wel 6,9 meter
Qunits staat voor ruimte. In vloeroppervlakte én in hoogte. Heeft uw unit 

een verdieping dan is de  ruimte 3,3 meter hoog. Kiest u voor een unit 

zonder verdieping dan geniet u van een hoogte van 6,9 meter. 

6,9 mtr
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Kiezen voor extra 
ruimte is vooruitkijken 
naar morgen
Qunits geeft u de ruimte. Om te ondernemen, om te groeien én om mee te bewegen met 

veranderde behoeften en kansen. Want kiest u voor een bedrijfsunit met een halve of 

zelfs complete verdiepingsvloer, dan heeft u vandaag al de extra ruimte die u morgen 

wellicht nodig heeft. 

Een Qunit met een verdiepingsvloer biedt u veel extra mogelijkheden. Of om precies te 

zijn: extra bewegingsvrijheid. Een kantoor op de eerste verdieping vanwaar u uitkijkt 

op uw werkplaats of opslag? Een ruimte om in alle rust te werken en uw klanten te 

ontvangen? Het kan met deze vierkante meters.

Een halve verdiepingsvloer biedt u ca. 35 tot 70 m2, terwijl een volledige verdieping uw 

Qunit uitbreidt met nogmaals ca. 35-70 m2. Of u nu kiest voor een halve of volledige 

verdieping, het geeft uw Qunit naast meer ruimte ook meer waarde. Het zijn dus altijd 

toekomstbestendige extra vierkante meters. 



Voor kleine en middelgrote  
ondernemingen, voor grootse ideeën

“Qunits en Cruquius Zuid: een

inspirerende plek én omgeving. 

Precies wat ik nodig heb!”

“Alle ruimte voor mijn materialen, 

volop licht om te werken én een 

showroom met allure.”

“Een fysieke plek voor mijn 

digitale bedrijf. Ideaal als office, 

opslag én visitekaartje.”

“Ik zocht een stijlvolle ruimte voor 

mijn atelier. Hier ontvang ik met 

trots mijn klanten.”
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QUNITS

Voor elke ondernemer een Qunit. Dat is het uitgangspunt bij het ontwerp van dit flexibele, moderne bedrijfsgebouw. Naast de gunstige ligging op 

bedrijvenpark Cruquius Zuid is het vooral ruime afmetingen en mogelijkheden die Qunits zo aantrekkelijk maken. Wat zijn uw toekomstplannen…?

Deze moderne units zijn ideaal voor kleine en middelgrote ondernemingen. En natuurlijk perfect voor grootse ideeën. Het ontwerp en het 

bestemmingsplan bieden ook nog eens ook ruimte voor bedrijvigheid tot en met categorie 3.2. Dus wie u ook bent als ondernemer, wat uw plannen 

ook zijn: uw Qunits bedrijfsruimte is gemaakt voor u!
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Daarom kiest u 
voor Qunits

Multifunctioneel
Qunits zijn flexibel in te delen en uit te breiden. Met het enorm brede 

bestemmingsplan en de prachtige ligging zijn Qunits,  

dé maatwerkoplossing voor elke ondernemer. 

Representatief
Een locatie met allure. Qunits is een uniek visitekaartje van uw 

bedrijf en van uw persoonlijk smaak en stijl. Modern, eigentijds en 

toekomstbestendig. Ontworpen voor u!

Hoge kwaliteit
Qunits bestaan uit materialen van hoge kwaliteit. U kunt rekenen op 

goed en betrouwbaar. Uw bedrijfsunit voldoet daarmee aan de eisen van 

vandaag en morgen.

Goede belegging
Kiest u voor Qunits dan kiest u voor courant en verstandig. Want 

de afmetingen, de mogelijkheden en de ligging maken Qunits een 

interessante belegging. Een fijn idee.
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START VERKOOP

Inschrijven
op Unit

Optie 
toegewezen

Optieafspraak 
met makelaar

Tekenen koop- 
en aannemings
overeenkomst

Definitieve ruwbouw
opties aangeven

Levering grond 
notaris

Start bouw

Inspectie

OPLEVERING UNIT

VERKOOPFASE TEKENEN OVEREENKOMST EIGENDOMS OVERDRACHT UITVOERINGSFASE1 2 3 4

Verkooptraject

Het verkooptraject in 10 stappen
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Technische omschrijving

1. ALGEMEEN

Dit “Programma van eisen voor bedrijfsverzamelgebouwen” heeft betrekking 

op het door EFY-Group B.V.(hierna aangeduid als EFY) ontworpen concept 

voor bedrijfsverzamelgebouwen, bestaande uit geschakelde bedrijfsunits, 

welke casco worden verkocht. Het dient als basis voor het eveneens door of 

namens EFY te vervaardigen:

Voor de bedrijfsverzamelgebouwen wordt bouwvergunning aangevraagd op 

basis van een industriegebouw, een gebouw op een perceel zijnde,  

te berekenen volgens bezettingsgraad B5, constructieve veiligheidsklasse 2.

De afmetingen van het bedrijfsverzamelgebouw alsmede de bedrijfsunits 

worden gebaseerd op een modulaire maatvoering van 300mm. in 

zowel de lengte, de breedte als de hoogte. De architect valt onder de 

rechtstreekse verantwoordelijkheid van EFY. De constructeur valt onder de 

verantwoordelijkheid van de aannemer HBE.

2. AFMETING EN MAATVOERING

De bouwvergunning zal worden aangevraagd op basis van een 

industriegebouw, berekend volgens bezettingsgraad B5, constructieve 

veiligheidsklasse 2 een en ander conform bouwbesluit.

3. FUNDERING

Terreinafwerking: Bij alle grondwerken is er van uitgegaan dat het terrein, 

zowel onder- als bovengronds, vrij is van obstakels. De uitkomende grond 

wordt op de bouwplaats in depot gezet en later indien mogelijk gebruikt 

als aanvulling rondom het gebouw. Overtollige grond wordt van het terrein 

verwijderd.

Grondwerk fundering: Ten behoeve van de funderingen worden de nodige 

grondwerken verricht. Een kruipruimte wordt niet toegepast.

Grondwerk vloeren: Er wordt ontgraven tot voldoende diepte en daarna 

aangevuld met het benodigde zand tot onderkant vloer/vloerisolatie.

Uitzetten: Het uitzetten van het bouwplan gebeurt volgens een door Bouw- 

en Woningtoezicht van de gemeente nader aan te geven plaats en peilhoogte.

Fundering: De afmetingen van de funderingsbalken of -stroken volgens de 

tekeningen en berekeningen van de constructeur.

4. BEDRIJFSVLOER

Vloer: De vloer wordt uitgevoerd als een monoliet gestorte en gewapende 

betonvloer of staalvezelvloer, een en ander door de constructeur te bepalen, 

met een maximaal toelaatbare vloerbelasting van 1.500 kg/m. De gehele 

vloer wordt gestort op vloerisolatie (Rc≥3,5m2K/W). De verdiepingsvloeren 

bestaande uit een kanaalplaatvoer afgewerkt met cementdekvloer en 

hebben een maximaal toelaatbare vloerbelasting van 400 kg/m2..

T.p.v. een verdiepingsvloer wordt de maximale vloerbelasting van de begane-

grondvloer in mindering gebracht met de belasting van de verdiepingsvloer.

5. HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE

Dragende constructie: De dragende constructie is een staalconstructie 

bestaande uit de benodigde hoofdspanten, hulpstaal voor gevelconstructies 

en -bekledingen en windverbanden. De afmetingen volgens de tekeningen 

en berekeningen van de constructeur. Alle in het werk te maken verbindingen 

worden gemaakt met elektrolytisch verzinkte stalen bouten. De gehele 

dragende constructie wordt gezandstraald en voorzien van coating in de 

kleur grijs (RAL 7016). Alle beschadigingen worden in het werk met behulp 

van een kwast bijgewerkt, waarbij mogelijk enige optische verschillen 

kunnen optreden.

6. GEVELS

Algemeen: De metalen wandbeplating, puien, deuren e.d. worden zodanig getransporteerd dat 

vervormingen en beschadigingen worden voorkomen. Deze materialen worden vrij van de grond 

opgeslagen op houten baddingen en verwerkt volgens richtlijnen van de fabrikant.

Metalen gevels: De buitenwanden bestaan uit geïsoleerde metalen sandwichpanelen, verticaal 

bevestigd, met een isolatiewaarde van Rc≥4,5 m2K/W. Kleur buitenzijde: grijs aluminium (Ral 9007).

Kleur binnenzijde: grijswit (Ral 9002). De gevelbekleding wordt voorzien van de benodigde lekdorpels, 

dakrandprofielen en hoek- en aansluitprofielen in dezelfde kleur als de gevelbeplating. Ter plaatse van 

de gevelopeningen sandwich panelen, microline (RAL 9010) en ter plaatse van de reclamestroken  

(RAL 9010).

Transportdeuren: De transportdeuren worden uitgevoerd als sectiedeuren, voorzien van isolatie, die 

aan de buitenzijde worden afgewerkt in de kleur: antraciet (Ral 7016). De deuren worden aangebracht 

in een railsysteem, waarbij de deuren verticaal achter de gevel stijgen. De deuren van de units met 

verdiepingsvloeren schuiven onder de achter de gevel gelegen verdiepingsvloer. De deuren zijn voorzien 

van elektrische bediening (220 volt), exclusief voeding en aansluiting, welke door de koper zelf dient te 

worden aangesloten in de meterkast.

Puien en kozijnen: De kozijnen en ramen worden uitgevoerd in aluminium en zijn voorzien van isolerende 

beglazing. Beglazing is daar waar voorgeschreven uitgevoerd in gelaagd glas. In de deurkozijnen van 

de units zijn enkele deuren opgenomen, afmeting 930 x 2315 mm, welke worden voorzien van een 

brievenbusopening met tochtwering. De kleur van de kozijnen is antraciet (RAL 7016) aan de buitenzijde 

evenals aan de binnenzijde. De kleur van de deuren en ramen is antraciet (RAL 7016) aan de buitenzijde 

en aan de binnenzijde. De deuren en ramen zijn compleet voorzien van het benodigde hang- en sluitwerk, 

inbraakwerendheidsklasse 2. De kozijnen worden voorzien van een zetwerk kader van 100 mm voor de 

gevel. De kleur is zuiverwit (RAL 9010). 

Reclamevoorziening: Voorzieningen en vergunningen ten behoeve van reclame-uitingen en 

buitenverlichting worden niet standaard aangebracht, maar dienen door de koper te worden 

aangevraagd en/of verzorgd.

Huisnummering: De units worden voorzien van huisnummerbordjes of design cijfers. 

- Bestek

- Standaard algemene voorwaarden

- Principedetails

-  Verkooptekening(en)

-  Bouwkundige tekeningen  

m.u.v. productietekeningen

-  Technische omschrijving  

t.b.v. verkoop
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10. INSTALLATIES

Nutsvoorzieningen:

-  Het standaardvermogen aan watervoorziening per bedrijfsunit bedraagt 

3m/uur.

-  Het standaardvermogen aan elektrische stroom per bedrijfsunit bedraagt 

3 x 25 Ampère op basis van 220 Volt; hiermee behoort krachtstroom tot de 

mogelijkheden.

-  Het standaardvermogen aan gas per bedrijfsunit bedraagt 10m per uur  

(G6 meter) met een afgedopt aansluitpunt in de meterkast.

-  De Telecom-aansluiting is in de meterkast ingevoerd. Gewenste telefoon- 

en/of faxaansluitingen dienen door de koper zelf te worden aangevraagd.

Diverse nutsvoorzieningen: Overschrijding van genoemde standaard 

vermogens dienen door de koper zelf aangevraagd en gefinancierd te 

worden. Eenmalige aansluitkosten van genoemde standaard vermogens 

(met uitzondering van de Telecom-aansluiting) zijn bij de koopsom 

inbegrepen. De koper dient zelf voor de aanvraag tot meterplaatsing van gas 

en elektra zorg te dragen. De watermeter is reeds in de unit aanwezig.

Riolering: Ten behoeve van de binnenriolering worden de benodigde 

grondleidingen aangebracht. Deze leiding met een diameter van 125 mm. 

loopt door tot circa 100 mm. + Peil conform verkooptekening bij iedere unit, 

alwaar hij wordt afgedopt. Het eventueel leveren en aanbrengen van de 

overige binnenriolering is niet in de prijs opgenomen.

11. TERREININRICHTING

Buitenriolering: Er wordt een rioleringssysteem toegepast conform de 

eisen van de gemeente. De buiten-riolering t.p.v. de terreinverharding wordt 

eveneens aangelegd conform de eisen van de gemeente Haarlemmermeer.

Terreinverharding: De aan te brengen terreinverharding bestaat uit grijze 

betonklinkers, dik 80 mm. De bestrating voldoet aan de verkeersklasse 10 

(10 tons asdruk). De aanleg van de benodigde inritten is in de koopsom 

inbegrepen. In bewegwijzering en/of buitenverlichting is niet voorzien.

 

Parkeerplaatsen:

De parkeervakken bestaan eveneens uit betonklinkers 80 mm, in een 

afwijkende kleur of in dezelfde kleur en voorzien van geschilderde belijning. 

Per unit zijn tenminste twee parkeerplaatsen beschikbaar zoals aangegeven 

op de prijslijst en situatietekening.

7. DAK

Algemeen: Stalen dakbeplating e.d. worden zodanig getransporteerd dat vervormingen en 

beschadigingen worden voorkomen. Deze materialen worden vrij van de grond opgeslagen op houten 

baddingen en verwerkt volgens richtlijnen van de fabrikant.

Warmdakconstructie: Over de stalen liggers worden stalen verzinkte geprofileerde dakplaten 

aangebracht. Hierover een isolatie, welke mechanisch wordt bevestigd, waardoor de isolatiewaarde van 

het dak Rc ≥ 6,0m2K/W bedraagt. De dakbedekking bestaat uit:

-  PVC dakbedekking, lichtgrijs, 1.2mm dikvolgens VEBIDAK-voorschriften. De dakranden worden voorzien 

van een met een gemineraliseerde weefselstrook afgeplakte mastiekhoek en afgewerkt met een 

metalen dakrandprofiel in de kleur van de gevelbeplating.

-  de dakbedekking op de isolatie wordt in de overlappen geparkerd, waarbij de isolatie mee wordt 

geparkerd en de naden worden gebrand.

Hemelwaterafvoeren: In het dak worden voldoende hemelwaterafvoeren door middel van pluvia 

opgenomen. Er zullen voldoende noodoverlopen worden aangebracht welke door de constructeur 

worden bepaald.

Garantie: Voor de periode van 10 jaar op waterdichtheid van de pvc-dakbedekking met inbegrip van de 

aansluitingen aan de onderdelen in of aan deze bedekking, mits periodiek onderhoud wordt uitgevoerd 

en het dak niet heeft blootgestaan aan een windsnelheid van meer dan 20m/sec, verder volgens het bij 

oplevering te verstrekken certificaat van het dakdekkerbedrijf.

8. SCHEIDINGSWANDEN

Hoofdscheidingswand: De hoofdscheidingswanden worden uitgevoerd in ytongwanden met een dikte 

van 140 mm. De scheidingsconstructie tussen de verschillende units binnen het bedrijfsverzamelgebouw 

heeft een brandwerendheid van minimaal 30 minuten WBDBO.

9. INRICHTING

Trappen en hekwerken: De trap, hekwerken en leuningen in de units met een verdiepingsvloer zijn in 

hout uitgevoerd en worden in een witte kleur gegrond opgeleverd.

TECHNISCHE OMSCHRIJVING



Betrokken partijen

Wagenhof Bedrijfsmakelaars
Wagenhof richt zich op de zakelijke vastgoedmarkt. We zijn marktleider in commercieel 

onroerendgoed binnen regio Zuid Kennemerland. We zijn groot geworden door het kleine te 

eren. Ons aanbod is breed: van winkelruimte tot monumentaal kantoorpand en van industriële 

loft tot bedrijfshal. Onze ervaren makelaars hebben een realistische blik op vastgoed, 

geven persoonlijk advies op maat - en werken samen met u toe naar een perfect passend 

bedrijfspand.

Mooyekind Bedrijfsmakelaars
Mooyekind Bedrijfsmakelaars, groot geworden door klein te blijven…. 

De naam zegt het al; bedrijfsmakelaar. Makelaar in bedrijfspanden. Met als specialisatie 

nieuwbouw bedrijfspanden. Omdat wij als kantoor ‘klein’ zijn kunnen wij u op de juiste manier 

van dienst zijn. Met persoonlijk contact, service, betrokkenheid & flexibiliteit. U kunt mij altijd 

(ook ’s avond & in de weekenden…) bellen op mijn mobiele nummer 06-55 375 775.  

Ik hoor graag van u!

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze brochure besteden, is het 

mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. EFY Group aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de inhoud van deze brochure.
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EFY Group BV
EFY Group B.V. startte in een tijd dat de vastgoedmarkt veranderde. De balans tussen kosten 

en beleving van een product en omgeving is belangrijker dan ooit. Kwantiteit maakt plaats voor 

kwaliteit en afstemming op de vraag. Directe betrokkenheid bij de koper en zo zijn gedachten 

en wensen kennen. 

HBE Bouw
HBE Bouw staat voor snelheid, betrouwbaarheid en een goede prijs. Bouwen is onze passie 

en we werken altijd vanuit de zevende versnelling. We zijn eerlijk en beloven alleen dingen die 

we kunnen waarmaken. Daarnaast heeft u tijdens het hele project slechts één aanspreekpunt, 

die alle ins en outs kent van uw project. Onze projectleiders zijn namelijk werkvoorbereider en 

uitvoerder in één.



   

Wagenhof bedrijfsmakelaar
Tappersweg 12-D

2031 ET Haarlem

T: 023-5325533 

info@wagenhof.nl

www.wagenhof.nl

Mooyekind Bedrijfsmakelaars
Heereweg 345

2161 CA Lisse

T: 071-36 14 500

info@mooyekindmakelaars.nl

www.mooyekindmakelaars.nl

WWW.Q-UNITS.NL


