
€ 975.000,–

Galvanistraat 46-48
Ede

TE KOOP

kosten koper exclusief btw.   



Zeer fraai vrijstaand bedrijfspand met kantoorruimte en 

showroom gelegen op een perfecte zichtlocatie aan de 

doorgaande weg op bedrijventerrein De Frankeneng.

  
  

Galvanistraat 46-48
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Bedrijventerrein ‘De Frankeneng’.

1993

Bouwjaar

Locatie

Ede



Het pand is gelegen op een perfecte 

zichtlocatie aan de Galvanistraat, de 

belangrijkste toegangsweg tot de 

bedrijventerreinen van Ede. De 

aansluiting met de Rijkswegen A30 & 

A12 is vanaf deze locatie optimaal te 

noemen. 

Omgeving
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Kantoorruimte
    Begane grond

● entree;

● meterkast;

● diverse kantoorkamers;

● kantine;

● sanitaire ruimte;

● systeemplafonds met 

verlichting;

● deels tegelvloer.

● screens aan de buitenzijde;

● verwarming middels cv met 

radiatoren.     

Opleveringsniveau
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    Verdieping
● aparte entree

● aparte meterkast met eigen 

meters;

● stalen trap met hardhouten 

treden;

● diverse kantoorkamers;

● sanitaire voorzieningen;

● systeemplafond met verlichting;

● screens aan de buitenzijde;

● airco;

● verwarming middels cv met 

radiatoren;

● keukenblok.



  
  

Bedrijfsruimte

● 3 overheaddeuren;

● betonnen vloer;

● verlichting;

● krachtstroom;
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Opleveringsniveau

Buiten

● buitenverlichting;

● bestraat buitenterrein;

● zijkant en achterzijde afgesloten 

middels hekwerk;

● wasplaats aan de achterzijde.



Plattegrond

➔ ca. 210 m² kantoorruimte 
op de begane grond.

➔ ca. 210 m² kantoorruimte 
op de verdieping.
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Plattegrond

➔ ca. 1.064 m² bedrijfsruimte
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Kadastrale 
kenmerken
➔ gemeente Ede
➔ sectie E
➔ nummer 3445
➔ 2.377 m²
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Bereikbaarheid

Per auto:

Het object is zeer goed te bereiken. De Galvanistraat is de 

hoofdweg op het bedrijventerrein en heeft een directe 

verbinding met de op- en afritten van de Rijkswegen A-12 en 

A-30. Via de A-30 is de Rijksweg A-1 binnen enkele minuten 

te bereiken.                                                             

Per openbaarvervoer:

Langs de Galvanistraat bevinden zich diverse bushaltes 

vanwaar de bussen diverse zones aan doen. NS-Station 

Ede-Wageningen is zowel per eigen vervoer alsook met de 

bus binnen enkele minuten uitstekend te bereiken.
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Koopprijs € 975.000,-- kosten koper exclusief btw.

Bijzonderheden
Doordat de bovenverdieping een aparte entree heeft is deze 
ruimte desgewenst apart te verhuren. Dit geldt ook voor een 
deel van de bedrijfsruimte. In de huidige situatie wordt het pand 
in drie delen verhuurd.

Aanvaarding In overleg.

  

Voorwaarden
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Adres
Bonnetstraat 1a 
(2e verdieping)
6718 XN Ede

Over ActiVast
ActiVast Bedrijfshuisvesting bemiddelt zowel landelijk als 

specifiek in de regio Vallei en Rijn. 

Voor opdrachtgevers met de meest uiteenlopende 

huisvestigingsbehoeften. Van winkel- tot kantoorruimte. 

Van bedrijfsruimte tot beleggingsobject.

Contact
0318 75 11 88
info@activast.nl

Web
www.activast.nl

Social
Facebook  /ActiVastBedrijfshuisvesting
Twitter    /ActiVast
Instagram  /ActiVastBedrijfshuisvesting

David Gebbink
06 12345678

William Verhage
06 12345678
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