
Nieuw: 53 unieke opslag / bedrijfsunits
Te huur voor bedrijven en particulieren vanaf slechts € 145,- per maand!

MultiPark Soest aan de Belvedèreweg 12 in Soest geeft (startende) ondernemers en 
particulieren in Soest, Soesterberg en omgeving alle ruimte voor het veilig en droog 
opslaan van hun spullen. 

Gereed: mei 2015

Al 46 units verhuurd!

Ideale oplossing voor bedrijven en particulieren
MultiPark Soest is ideaal als u bijvoorbeeld een klein ICT-bedrijf heeft 
en ruimte nodig heeft maar ook met klanten wilt vergaderen in een 
stijlvolle vergaderruimte. De units zijn eveneens bijzonder geschikt 
voor particulieren, bijvoorbeeld als u aan uw oldtimer wilt sleutelen en 
deze veilig en droog wilt stallen.

Gratis extra faciliteiten: o.a. vergaderruimte
Als huurder kunt u kosteloos gebruikmaken van een aantal extra 
faciliteiten zoals een centrale ruimte met een pantry, toiletten die 
meerdere malen per week worden gereinigd, een vergaderruimte en 
een beveiligd WiFi-netwerk. 

Meerdere units direct naast elkaar (max. 200m2)
Desgewenst kunt u, direct aan elkaar geschakeld en zonder 
tussenmuur, meerdere units naast elkaar huren (max. circa 200m2).

53 units, standaard 6 varianten
U heeft keuze uit 53 units in 6 varianten en standaard de volgende inhoudscapaciteiten:

Type Afmetingen Vloeropp. Prijs per mnd.
unit breedte x diepte (circa) excl. BTW

Unit A 2,9 x 7 m 20 m2 € 145,-

Unit B 2,9 x 8 m 23 m2  € 165,-

Unit C 5,8 x 7 m 41 m2 € 290,-

Unit D 3,9 x 11 m 43 m2 € 305,-

Unit E 5,8 x 8 m 46 m2  € 330,-

Unit F 7,8 x 11 m 86 m2 € 610,-

Soest
T 035 - 603 62 82

Nadere informatie / afspraak maken:

www.multiparksoest.nl

Baarn
T 035 - 541 51 41

270315



Te huur vanaf slechts € 145,- per maand! 
Vele unieke voordelen 
• Unieke inrijhoogte: 4 meter
• Units aanpasbaar aan uw wensen
• Op A-locatie: Koningsweg/Belvedèreweg 12, Soest
• Uitstekende bereikbaarheid
• Prima en continue beveiliging van het park
• Park en unit zijn dag en nacht voor u toegankelijk
• Duurzaam en onderhoudsvrij gebouwd
• U krijgt een eigen postadres 
• Uitstekende extra faciliteiten 
•  Flexibel huren: vanaf slechts 1 jaar, huur is hierna 

per maand te verlengen/opzegbaar
•  Huren voor slechts 6 maanden is mogelijk tegen 

meerprijs

Standaard complete oplevering 
De opslag/bedrijfsunits van MultiPark Soest worden 
standaard gescheiden door geïsoleerde sandwichpanelen 
en zijn voorzien van:
•  Een elektrische roldeur (1 of meerdere), te bedienen 

met een afstandsbediening.
•  Een betonvloer (monolytisch afgewerkt, 

hierdoor glad en vlak).
•  Een wasbak met stromend water.
•  220 en 380 Volt elektriciteitsvoorziening.
•  Een tussenmeter voor elektra.
•  Een aansluiting op het riool zodat u als huurder 

eventueel een toilet in de unit kunt (laten) plaatsen.

Diverse opties 
•  I.p.v. de standaard elektrische roldeur een elektrische 

roldeur voorzien van een loopdeur. 
•  Toilet: door uzelf te plaatsen en aan te sluiten.
•  Verwarmings/koelingselement: door uzelf te plaatsen 

en aan te sluiten.
•  Persoonlijk alarmsysteem.
•  Etc.

Snel een afspraak maken (al 46 units verhuurd)
In korte tijd zijn nu al 46 units verhuurd. Wij zijn u 
graag van dienst met een passende oplossing. Heeft u 
speciale wensen, neem dan vrijblijvend contact op met 
onderstaande makelaars.

T 035 603 62 82 
M 06-118 708 65 (Edwin Majoor)
E majoor@multiparksoest.nl 
www.makelaarsmajoor.nl   

T 035 541 51 41 
M 06-170 807 05 (Jan Bart van Olst)
E bos@multiparksoest.nl   
www.bos-makelaardij.nl  

Snel meer weten? 
Kijk op www.multiparksoest.nl

Vermelde prijzen zijn exclusief servicekosten (€ 15,- p./mnd.) en BTW. 
MultiPark Soest is een project van Multi Beleggingen C.V., Energieweg 2,
3762 ET Soest. Agrarische bedrijfsactiviteiten en activiteiten die op 
welke wijze dan ook tot bovenmatige overlast kunnen leiden zijn niet 
toegestaan. Voor bedrijven geldt de volgende functie-aanduiding: 
bedrijf tot en met categorie 3.2.
Aan de tekst en tekeningen kunnen geen rechten worden ontleend. 
Wijzigingen en defi nitieve verlening gemeentelijke vergunningen voorbehouden.
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