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Voormalig schermschool Kardolus met bijhorende woning gelegen in de wijk Meerzicht.




Het gehele perceel ligt aan de rand van een woonwijk, dichtbij de in- en uitgaande hoofdwegen van Zoetermeer. 
Binnen 3 minuten op de A12.





Maître Kardolus heeft hier jarenlang zijn droom en passie uitgevoerd door het geven van schermlessen. Zijn 

schermschool heeft vele nationale en internationale kampioenen voortgebracht en het robuuste en stoere 
imago van de sport, is in het hele pand terug te vinden.




De bovenwoning heeft 7 kamers en een grote woonkamer/woonkeuken. De meeste slaapkamers hebben een eigen 
balkon. De woonkamer heeft aan de keukenzijde een balkon welke uitkijkt over de grote tuin. Aangrenzend aan de 
woonkamer is een ruim dakterras op welke zich boven de bijkeuken/bar en de carpoort bevindt. Behalve de grote 
brede toegangstrap die vanuit het onderliggende bedrijfsdeel naar de woning gaat, is er in het pand nog een 2e trap 
(noodtrap) aanwezig aan de achterzijde van de woning.




In het bedrijfsgedeelte, komt u binnen in een algemene ruimte met direct links een bar en daar tegenover een ruimte 
waar voorheen de schermwinkel was gevestigd. Aan de rechterzijde loopt u via een ruime algemene ruimte naar de 
sportzaal.




Naast de sportzaal liggen de dames- en heren kleedkamer voorzien van douches, een kleine pantry en in de 
aangrenzende de serre kunt u genieten van een ruim uitzicht over de tuin.




Aan de achterzijde van het terrein bevinden zich ook nog een wapenkamer en een fietsenschuur.





De bestemming van het geheel is wonen, maatschappelijke doeleinden en horeca.

 

Het pand is uitermate goed geschikt voor bijvoorbeeld een;




- Huisartspraktijk

- Fysiotherapiepraktijk

- Kinderdagverblijf

- Judoschool / Boksschool

- Horecagelegenheid
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- Bed & Breakfast

- Als locatie voor het Bijzonder onderwijs

- Sportschool en/of oefen therapie ruimte

 

Metrages;





Woning 175m2, tuin 140m2, berging 15m2 




Sportzaal 215m2, ontspanningsruimte 90m2, berging 10m2, bar 20m2, wapenkamer 22m2




Naastgelegen bouwkavel 598m2

 

Parkeerplaatsen




12 parkeerplaatsen op eigen grond.

 

Uiteraard kunt u ook uw plan hier realiseren. Laat het mij weten wanneer u een betere indruk van het geheel wilt 
hebben en binnen wil kijken.



LIGGING & BEREIKBAARHEID
Speulderbos 13 - 15, Zoetermeer



FOTOREPORTAGE
Speulderbos 13 - 15, Zoetermeer





FOTOREPORTAGE
Speulderbos 13 - 15, Zoetermeer



Hoe breng ik een bod uit?

Wanneer het voorstel per mail of 
telefonisch bij ons binnenkomt, nemen wij 
direct contact op met de eigenaar. De 
eigenaar zal uw voorstel accepteren, een 
tegenvoorstel uitbrengen of uw voorstel 
afwijzen. 





Breng uw bod uit via:


- Rechtstreeks aan de eigenaar na of tijdens

  de bezichtiging

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Zelf uw bedrijfspand verhuren of 

verkopen?


De Online Bedrijfsmakelaar is de moderne 

manier om uw bedrijfspand te verhuren of 
verkopen op alle grote aanbodsites, met 
begeleiding van een NVM-bedrijfsmakelaar, 
voor een vast éénmalig tarief.




U doet zelf de bezichtiging, wij de rest!

Hoe bezichtig ik een bedrijfspand?

Om u een zo goed mogelijk beeld te 
geven van het bedrijfspand, vinden wij 
het belangrijk dat de eigenaar de 
bezichtiging zelf begeleidt. Daarom 
vragen wij de eigenaar om contact met u 
op te nemen voor het maken van  een 
afspraak. Omdat de eigenaar niet 
gebonden is aan kantoortijden kunnen 
bezichtigingen ook vaak ’s avonds of in 
het weekend plaatsvinden.





Vraag een bezichtiging aan via:


- Een contactaanvraag via een aanbodsite

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Overige documentatie


Vaak is er extra documentatie van het 
pand beschikbaar, bijvoorbeeld stukken 
van de Vereniging van Eigenaren, het 
actuele bestemmingsplan, kadastrale 
gegevens en plattegronden. Wilt u deze 
documenten inzien, neem dan contact op 
met de Online Bedrijfsmakelaar.

ALGEMENE INFORMATIE



Mocht u een vrijblijvende bezichtiging willen inplannen of mocht u naar aanleiding van 
deze brochure, de van deze brochure deel uitmakende bijlagen of anderszins in verband

met dit object vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op.





CONTACTGEGEVENS:




Online Bedrijfsmakelaar

Lange Voren 16c

5521 DD Eersel
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I

085- 020 1028

info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

www.onlinebedrijfsmakelaar.nl

DISCLAIMER





Ondanks dat deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn 
samengesteld kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend. 

Deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen zijn uitsluitend bedoeld om te informeren en uit te nodigen tot 
het doen van een aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities komt geen overeenkomst tot stand en worden 
onze opdrachtgevers en de Online Bedrijfsmakelaar B.V. niet gebonden. Een overeenkomst komt slechts tot stand door 
aanvaarding van alle essentiële en ondergeschikte punten van een aanbod. De totstandkoming van een overeenkomst 
blijkt uitsluitend uit een schriftelijke kennisgeving door de Online Bedrijfsmakelaar B.V. en/of haar opdrachtgever.
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