Rijn & Vecht Projectontwikkeling B.V.
ALTIJD IN BEWEGING

PERSBERICHT
Breukelen, 5 juli 2016

Officiële start bouw bedrijfsunits op de Drie Eiken in Baarn
De Baarnse wethouder Erwin Jansma (van onder meer ruimtelijke ordening en economische zaken)
slaat aanstaande donderdag (7 juli), de eerste paal voor de bouw van Bedrijfsverzamelcomplex
BusinessA1 op bedrijventerrein de Drie Eiken in Baarn. De eerste fase van dit complex bestaat uit
twaalf hoogwaardige bedrijfsunits, waarvan er reeds tien zijn verkocht. De units worden volgend
voorjaar opgeleverd.
Directeur Maarten Rövekamp van Rijn & Vecht projectontwikkeling B.V. uit Breukelen,
initiatiefnemer voor het realiseren van BusinessA1, is niet verbaasd over de grote belangstelling voor
de bedrijfsunits op de Drie Eiken. “In deze regio heerst grote schaarste aan betaalbaar en toch
hoogwaardig bedrijfsonroerend goed”, licht hij de snelle verkoop van de units aan de Baarnsche Dijk
toe. “Tel daarbij op de centrale ligging midden in het Gooi, direct aan de A1 en de uitstekende
verbindingen met Amsterdam, Almere en Utrecht en het succes is verklaard.”
De twaalf units zijn door hun multifunctionaliteit en variabele inhoud zeer geschikt voor kleinschalige
bedrijven. “En de oplevering geschiedt casco, zodat indeling en inrichting exact kunnen worden
afgestemd op de wensen van de individuele ondernemer”, aldus Rövekamp. Gezien de grote
belangstelling voor de bedrijfsunits op de Drie Eiken is de feestelijke gebeurtenis van donderdag ook
direct het startsein voor de bouw van fase 2 en 3 van Bedrijfsverzamelcomplex BusinessA1.
Ook de units van de tweede serie, die de kopers meer variëteit biedt aan grootte, zijn op twee na
reeds verkocht. De units van fase 3 zijn eveneens nu al een succes, aldus de directeur van Rijn &
Vecht Projectontwikkeling. “Dat worden vier grotere eenheden met ook de beschikking over meer
eigen grond. Ook daarvan zijn er al twee verkocht”, kan Rövekamp melden.
#Einde persbericht

Noot voor de pers:
Vertegenwoordigers van de media zijn donderdag 7 juli van harte welkom bij de feestelijke start van
de bouw van BusinessA1. De ontvangst op de bouwlocatie aan de Baarnsche Dijk 6 in Baarn begint
om 15.00 uur. Om 15.30 uur slaat wethouder Jansma de eerste paal. Daarna zijn betrokkenen
beschikbaar voor de pers om toelichting te geven. Op 7 juli ontvangt u eind van de middag via de
mail een foto van de officiële start van de bouw, die u rechtenvrij kunt gebruiken.
Voor nadere toelichting: Rijn & Vecht Projectontwikkeling B.V., Maarten Rövekamp: 0346 264 904.
Zie ook: www.rijnenvecht.nl
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