Durf te groeien+
Realiseer uw ambities met een modern XL distributiecentrum

Goodman Tiel Logistics Centre
56.625 m2 moderne logistieke bedrijfsruimte perfect geschikt voor e-commerce,
opslag en distributie.

Strategische
locatie naast
de A15

Naast container
terminal Tiel

Beschikbaar
vanaf juni 2020

+
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Waarom Goodman?

Contacteer ons

Goodman Tiel Logistics Centre
Hoekwei 6-12, Tiel, Nederland

XL distributiecentrum op
een toplocatie
Het Goodman Tiel Logistics Centre is een hoogwaardig
multifunctunctioneel XL pand gelegen aan de A15 op 80 km
afstand van de haven van Rotterdam en 40 km tot de
Duitse grens.
De perfecte ontsluiting via de A15 en de naastgelegen
container terminal Tiel maakt de site uitermate geschikt
voor multimodaal transport.
Strategische locatie ten behoeve het aantrekken van
gekwalificeerd personeel uit Tiel en omliggende steden.
Voldoet aan TAPA-A vereisten en is daardoor uitermate
geschikt voor de opslag en afhandeling van hoogwaardige
goederen
De belangrijkste voordelen
+ Uitstekende bereikbaarheid
+ Naast container terminal Tiel
+ Voldoet aan TAPA-A standaard
+ In-house technisch- en vastgoedbeheer
+ Beschikbaar vanaf juni 2020

56.625 m2
VIDEO

moderne logistieke ruimte.
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Een slimme zet
Tiel Logistics Centre is gelegen op bedrijvenpark Medel
in de gemeente Tiel en is omzoomd door het Amsterdam
Rijnkanaal en de A15. De centrale ligging op een kruising
van transportwegen maakt distributie mogelijk over weg
en water. Het bedrijventerrein is een logistieke hotspot
voor zowel eindgebruikers als logistieke dienstverleners
waaronder H&M, DHL, Lidl, Simon Loos en Kuehne + Nagel.
Centraal gelegen tussen 5 grote steden:
+ 30 km naar Nijmegen - 171.000 inwoners
+ 38 km naar Den Bosch - 151.000 inwoners
+ 40 km naar Arnhem - 152.000 inwoners
+ 45 km naar Utrecht - 353.000 inwoners
+ 50 km naar Amersfoort - 152.000 inwoners

LOCATIE
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Direct aan
de A15

Vlak naast
de Tiel container
terminal

4 km tot
Tiel centrum
(41.500 inwoners)

70 km naar
de luchthaven
van Eindhoven

80 km naar
de haven van
Rotterdam

90 km naar
de luchthaven van
Amsterdam Schiphol
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Technische specificities
Car parking (23)

Office 2.017 m²

Mezzanine
2.055 m²

10 Docks

Truck parking (20)

Office
1.492 m²

Unit 4

Unit 1

7.585 m²

7.920 m²

Mezzanine
1.574 m²

9 Docks

+
+
+
+
+
+
+
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+
+
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Car parking (147)

Truck parking
(17)

Mezzanine
1.655 m²

11 Docks

11 Docks

Unit 2

Unit 5

7.751 m²

7.752 m²

Unit 3

Unit 1

Magazijn (m )
Kantoren (m2)
Mezzanine (m2)
Laaddocks
Gelijkvloerse
overheaddeuren

Unit 1
7.920
2.017
2.055
10
—

Unit 2
7.751
—
1.655
11
1

Unit 3
7.701
—
—
11
1

11 Docks

11 Docks

7.470 m²

7.701 m²
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Mezzanine
1.653 m²

Unit 4
7.585
1.492
1.574
9
—

Unit 5
7.752
—
1.653
11
1

Unit 6
7.470
—
—
11
1

Totaal
46.179
3.509
6.937
63
4
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Hoogwaardige bedrijfsruimte
Gebouwd in 2008
Vloerbelasting magazijn: 50 kN/m²
Vloerbelasting mezzanine: 8 kN/m²
Vrije hoogte magazijn: 12,4 m
Vrije hoogte onder mezzanine: 5 m
Kolom Grid: 18 m x 23 m
Gecertificeerde ESFR-sprinklerinstallatie
63 laaddocks met levelers
4 gelijkvloerse overheaddeuren
24/7 operationele beschikbaarheid
Beveiligde d.m.v. omheining en met aparte ingang
Parkeerruimte voor 170 auto’s en 37 vrachtwagens
LED-verlichting met bewegingssensoren
Voldoet aan TAPA-A standaard
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Mezzanine
1.653 m²

11 Docks

11 Docks

Car parking (147)
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Wij denken mondiaal en handelen lokaal. Onze beslissingen zijn
gebaseerd op 30 jaar gedegen vastgoedervaring en grondige
marktkennis. Sterke relaties met architecten, aannemers en lokale
overheden zorgen voor de snelle ontwikkeling van hoogwaardige
magazijn- en logistieke faciliteiten. Onze interne technische,
financiële en juridische experts begrijpen uw behoeften en zorgen
ervoor dat onze optimale vastgoedoplossingen reële waarde voor
uw activiteiten creëren.
3 redenen waarom u op ons kunt rekenen
Betrouwbaarheid en transparantie
+ Wij houden ons altijd aan onze beloften.
+ Onze offertes zijn nooit onderworpen aan financierings- of
voorafgaande verkoopvoorwaarden.
Langetermijnvisie
+ Een toegewijd team van interne ontwikkelings- en
vastgoedexperts staat in direct contact met onze klanten en
houden er een langetermijnvisie op na.
+ Gemiddelde bezettingsgraad van 96% met een retentiegraad
boven 80%.
Mondiaal platform + lokale partner
+ Standaard huurcontracten in heel Europa.
+ Gelijkaardige teamstructuur en zakelijke aanpak in elk land.
+ Commerciële en technische opvolging op Europees niveau.
+ Flexibiliteit: ontwikkelings- /investeringsmogelijkheden,
huurkavels.
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Neem contact op met
Goodman Netherlands
Strawinskylaan 1225 Tower B
Level 12, 1077 XX Amsterdam
nl.goodman.com
Olav Laurensse
olav.laurensse@goodman.com

+31 6 29 22 29 40
Logistics space for the world’s greatest ambitions

Sander van Tuijl
Sander.vantuijl@cushwake.com
+31 65 3 916 130

Jordy Verhoeven
Jordy.Verhoeven@eu.jll.com
+31 6 50 67 11 21
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Goodman is a global integrated property group that owns, develops and manages logistics and business space. We have an extensive development pipeline for flexible and functional logistics space across Europe. Our integrated customer service
offering is at the heart of everything we do. Working with customers throughout each stage of a project allows us to develop a thorough understanding of their needs, resulting in long term relationships and creative solutions.
This document has been prepared by the Goodman Group for general information purposes only. Whilst every care has been taken in relation to its accuracy, no warranty of accuracy is given or implied. Images used in this document have been included for the purposes of enabling
you to visualise the development concepts. Further, you should obtain your own independent advice before making any decisions about any of the products and/or properties referred to in this document.

