
relocate to the centre of 
gravity+

Nieuwegein Logistics 
Centre, The Netherlands

22.330 m2 centraal 
gelegen en flexibele 
magazijnruimte 
bestaande uit 4 
separate units 



flexibiliteit+

Nieuwegein Logistics Centre
Inundatiedok 2, 3433 Nieuwegein

Nieuwegein Logistics Centre, dat ideaal gelegen is 
in het centrum van Nederland, biedt de mogelijkheid 
om een op maat gemaakt, hoogwaardig magazijn 
met productie- en kantoorruimte te ontwikkelen van 
maar liefst 22,330 m2 verdeeld over 4 separate te 
huren units. 

De omgeving van Nieuwegein is gekend omwille van de dynamische markt van 
retaildistributie, groothandel en logistieke faciliteiten die aangetrokken worden door de 
uitstekende transportinfrastructuur en toegang tot een grote consumentenmarkt van 
ongeveer 12 miljoen mensen binnen een afstand van 180 km.





Nieuwegein Logistics Centre
Inundatiedok 2, 3433 Nieuwegein

Het magazijn en de kantoren zijn speciaal ontworpen 
om exploitatiekosten te verlagen en de impact op het 
milieu te beperken. 

+  Hoge isolatiewaarde van de buitenwanden

+  Hoogfrequente verlichting in het magazijn en de kantoren 

+  Verwarmingselementen met een hoog rendement en een laag verbruik

+  Tochtstrippen onder alle dockshelters

+  Bewegingssensoren voor de lichtschakelaars in de kantoorruimtes

+  Centrale bediening van de verlichting

duurzaamheid+





Nieuwegein Logistics Centre
Inundatiedok 2, 3433 Nieuwegein

Alle Goodman magazijnen voldoen aan een  
klasse A certificering zodat de hoogste kwaliteits-  
en veiligheidsstandaarden worden gegarandeerd. 

+  Flexibele magazijnunits vanaf 4.200 m2 eventueel voorzien van mezzanine

+  10,5 m vrije hoogte

+  Vloerbelasting van 40kN/m2

+  Eén dockdeur per 1,000 m2

+  Eén elektrische overheaddeur per magazijnunit

+  ESFR NFPA gecertificeerde daknet sprinkler installatie

+  2.5 m hoge betonnen wand voor veiligheid en gecontroleerde toegang

+  Flexibel in te delen kantoren

+  Verwarming door middel van stralingsheaters

kwaliteit+
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contact+

Goodman Netherlands  
+ 31 40 235 3310

www.goodman.com/nl

Goodman is an integrated property group that owns, develops and manages industrial property and business space globally. We have 
an extensive development pipeline for flexible and functional industrial space across Europe. Our integrated customer service offering 
is at the heart of everything we do. 

Dit document verstrekt uitsluitend algemene informatie. Ondanks alle zorg die met betrekking tot de nauwkeurigheid van dit document is genomen, kunnen hier geen rechten aan ontleend 
worden. De gebruikte afbeeldingen geven louter een indruk van de vermelde projecten. Voorts dient u uw eigen, onafhankelijk advies in te winnen alvorens enige beslissing te nemen m.b.t. de 
vermelde producten en/of eigendommen. 
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UtrechtNieuwegein Logistics Centre
Inundatiedok 2, 3433 Nieuwegein

Door de ideale ligging van het Nieuwegein Logistics 
Centre naast belangrijke logistieke netwerken, 
biedt het een eenvoudige en snelle toegang tot de 
nationale en internationale markten. 

+ 1 km tot de A27 (E311), 5km tot de A2 (E25) en 6km tot de A12 (E30)

+ 11 km tot het internationaal container terminal van Utrecht

+ 50 km tot Amsterdam / Schiphol

+ 92 km tot Rotterdam

+ 112 km tot de haven van Antwerpen

+ 140 km tot Düsseldorf Luchthaven


