Kingsize offices & stores

Koningstraat 26-37 Arnhem

Building 026

Building 026

In het hart van het centrum van Arnhem
staat een uniek gebouw. Tegenover het
stadhuis, op de kop van de Koningstraat.
Waarschijnlijk kent u het als de voormalige
stadsbibliotheek, iedereen in Arnhem weet
het te vinden. In deze klassiek hoffelijke
straat staat binnenkort een geheel
gerenoveerd gebouw. De plek waar u
verbindingen kunt leggen met uw relaties,
met cultuur en met bestuur. In Building
026 worden kantoren en retailruimten
gerealiseerd voor doortastende doeners
en gepassioneerde persoonlijkheden.
De kantoorvloeren zijn flexibel indeelbaar
en geschikt voor meerdere gebruikers.
Er worden retailruimten in verschillende
afmetingen gerealiseerd, voor kleine
winkels of grote formules. In Building 026
krijgt werken en winkelen een koninklijke
dimensie. Hier creëer je samen kansen,
hier krijgt Arnhem een nieuwe impuls.

Building 026 ligt in de binnenstad van
Arnhem op de kruising van de Koningstraat
en de Broerenstraat. Tegenover het
gemeentehuis, de Eusebiuskerk en café
brasserie Dudok. Zowel met openbaar
vervoer als met eigen vervoer is Building
026 uitstekend te bereiken. Middels de
centrumring en aansluitende uitvalswegen
zijn de rijkswegen A325, A50 en A12
binnen enkele minuten bereikbaar. Intercity
treinstation Arnhem ligt op loopafstand
en bovendien zijn er diverse bushaltes in
de buurt aanwezig.

Kingsize opportunities

Alongside the city hall in the heart of
Arnhem there’s an exclusive space. In the
vicinity of Arnhem the building is known
as the former library in the Koningstraat
that was a focus point in the city. This
prominent street will soon feature a fully
renovated building that will be a place to
connect with relations. Building 026 will
provide kingsize premises for retail and
offices. The floor plans are flexible and
can easily be split-up for multi-tenant
solutions. Soon this place will provide
Arnhem with a new shopping and working
spot which gives the city an extra
dimension.

Kingsize connections

Building 026 is located at the intersection
between Koningstraat and Broerenstraat,
directly opposite to the city town hall, the
Eusebius church and café brasserie Dudok.
This truly is at the heart of the city. The
location is perfectly accessible by public
transport and private transport. The access
routes A325, A50 and A12 of Arnhem are
reachable within minutes. The train station
is within walking distance of Building 026
and a bus stop is also nearby the building.

Building 026

Kingsize offices
Na de renovatie is Building 026 een modern
kantoorgebouw met aantrekkelijke werkruimten.
De representatieve entree met centrale receptie op
de begane grond heet bezoekers hartelijk welkom
in Building 026. Via de liften en trappenhuizen
heeft men toegang tot de ruimtelijke en flexibel
indeelbare kantoorverdiepingen. Het gebouw
biedt huisvestingsmogelijkheden voor een breed
scala van organisaties, van klein tot groot; er is
kantoorruimte beschikbaar vanaf 100 m² tot maximaal 2.200 m² aaneengesloten op één verdieping.
De lichte en ruime verdiepingen in combinatie
met de moderne klimaatinstallaties creëren een
prettige werkomgeving. Onder het gebouw
worden naast een ruime fietsenstalling ook 65
privé parkeerplaatsen voor kantoorgebruikers
gerealiseerd. De ruime naastgelegen openbare
parkeergarage is beschikbaar voor bezoekers.
Vanuit de parkeergarage is het mogelijk de
centrale entree en kantoren van Building 026
per lift te bereiken.

After refurbishment, Building 026 will form a very
attractive and modern working place. The offices
will benefit from a representative entrance
situation with a stylish lobby on the ground floor.
Modern lifts and stair cases give access to the
spacious and flexible office floors of Building 026.
The office space per floor varies from 100 m2 up
to app. 2,200 m2, making the building attractive
to a wide range of companies.
The spacious floors and the climate comfort
create an attractive working environment.
In the basement 65 private parking stalls for
office tenants will be offered in addition to a
large parking garage which can be used by
visitors. Parking is connected to the entrance
lobby and office floors by lift and staircases.
Office space is available from 100 m2.

Verdieping

Bouwdeel A

begane grond

231 m

1e mezzanine
1e verdieping

Bouwdeel B

1252 m2

2e mezzanine

Totaal
231 m2

2*

194 m2

194 m2

762 m2

2014 m2

195 m2

195 m2

2e verdieping

1297 m2

900 m2

2197 m2

3e verdieping

682 m

2

901 m

1583 m2

4e verdieping

575 m2

720 m2

1295 m2

2

7709 m2
opslagruimte (-2)

194 m2

opslagruimte (-1)

553 m2

opslagruimte (5)

17 m2

Totaal

8473 m2

* Entree wordt naar rato doorbelast aan huurder.
Huurbaar vanaf ca. 100 m2
De aangegeven verhuurbare oppervlakten dienen ter indicatie.
De exacte metrage zal worden vastgesteld op basis van een NEN 2580 meetrapport.

Building 026

Kingsize
stores

De Koningstraat is onderdeel van het voetgangers
gebied in de binnenstad en vormt een prachtige
verbindingsroute direct naar het A1-winkelgebied
in het centrum. Op marktdagen is de plek het
middelpunt van een levendige stad. In Building
026 zijn ruimtes beschikbaar voor kleine winkels
en grote retailformules. Desgewenst kunnen de
retailruimten op de begane grond met de kelder
en de eerste verdieping worden gecombineerd.
Alle retailruimten zijn toegankelijk vanaf de
Koningstraat en goed zichtbaar door de
transparante en hoge etalages. De naastgelegen
en goed bereikbare parkeergarage zorgt ervoor
dat Building 026 het ideale startpunt is voor een
dagje winkelen in Arnhem.

The Koningstraat is part of the pedestrian zone
of Arnhem and leads directly to the A1 shopping
area. On market days the location is the focal
point of a bustling city. Building 026 will offer
potential retail space for small shops and
large stores. Depending on requirements also
multi-storey retail solutions from the basement
up to the first floor can be created. All shops
are accessed directly from the Koningstraat
and benefit from large-scale shop windows.
The adjoining parking garage guarantees short
distances, making this location an ideal starting
point for a shopping trip in Arnhem.

Verdieping

Bouwdeel A

Bouwdeel B

Totaal

begane grond

1084 m

681 m

1765 m2

1e verdieping

1250 m2

Totaal

2

2

1250 m2
3015 m2

Huurbaar vanaf ca. 200 m2
De aangegeven verhuurbare oppervlakten dienen ter indicatie.
De exacte metrage zal worden vastgesteld op basis van een NEN 2580 meetrapport.

Building 026 Kingsize floors

Bouwdeel A

Bouwdeel B

eerste mezzanine
first mezzanine

opdrachtgever

COLLIERS INTERNATIONAL

CONCEPT

project

schaal / formaat

projectnummer

datum / wijzigingen

fase

onderwerp

KONINGSTRAAT ARNHEM

VOORONTWERP
opdrachtgever

COLLIERS INTERNATIONAL
project

projectnummer

datum / wijzigingen

fase

onderwerp

VOORONTWERP

kelderverdiepingen

V8019 100M

schaal / formaat

1 : 300 / A3

V8019

2013 05 31

TWEEDE KELDERVERDIEPING
tekeningnummer

V8019 098
Vasteland 8

first and second basement floor

EERSTE TUSSENVERDIEPING
tekeningnummer

CONCEPT

KONINGSTRAAT ARNHEM

1 : 300 / A3
2013 05 31

V8019

3011 BK Rotterdam
010 4123344
contact@v8architects.nl
www.v8architects.nl

eerste verdieping

Vastel

3011 BK Rotte

opdrachtgever

first floor

010 412

COLLIERS INTERNATIONAL

CONCEPT

project

schaal / formaat

projectnummer

datum / wijzigingen

fase

onderwerp

KONINGSTRAAT ARNHEM

contact@v8archite

www.v8archite

1 : 300 / A3
2013 05 31

V8019

VOORONTWERP

EERSTE VERDIEPING
tekeningnummer

V8019 101
Bouwdeel A

Bouwdeel B

Bouwdeel A

Bouwdeel B

Vasteland 8
3011 BK Rotterdam
010 4123344
contact@v8architects.nl
www.v8architects.nl

tweede mezzanine
second mezzanine

opdrachtgever

COLLIERS INTERNATIONAL

CONCEPT

project

schaal / formaat

projectnummer

datum / wijzigingen

fase

onderwerp

KONINGSTRAAT ARNHEM
V8019

VOORONTWERP

1 : 300 / A3
2013 05 31

TWEEDE TUSSENVERDIEPING
tekeningnummer

V8019 101M

Frontbreedte 32 m

begane grond

tweede verdieping

ground floor

second floor

Vaste

3011 BK Rotte

010 41

contact@v8archite

www.v8archite

Bouwdeel A

Meer weten?
Neem contact op met een van de
makelaars.

Bouwdeel B

Benk Vastgoed
Prumelaan 44
6824 HS ARNHEM
Telefoon +31 611 368 303
info@benkvastgoed.nl
www.benkvastgoed.nl

Strijbosch Thunnissen
Bedrijfsmakelaars

Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars
Sweerts de Landasstraat 27
6814 DA ARNHEM

derde verdieping
opdrachtgever

third floor

COLLIERS INTERNATIONAL

CONCEPT

project

schaal / formaat

projectnummer

datum / wijzigingen

fase

onderwerp

KONINGSTRAAT ARNHEM
V8019

VOORONTWERP

Postbus 588
6800 AN ARNHEM
Telefoon +31 26 355 21 00
Fax +31 26 355 21 01
bedrijfsmakelaars@s-t.nl
www.stmakelaars.nl

1 : 300 / A3
2013 05 31

DERDE VERDIEPING
tekeningnummer

V8019 103
Bouwdeel A

Vasteland 8

Bouwdeel B

3011 BK Rotterdam
010 4123344
contact@v8architects.nl
www.v8architects.nl

vierde verdieping
fourth floor

www.building026.nl
opdrachtgever

COLLIERS INTERNATIONAL

CONCEPT

project

schaal / formaat

projectnummer

datum / wijzigingen

fase

onderwerp

KONINGSTRAAT ARNHEM
V8019

VOORONTWERP

1 : 300 / A3
2013 05 31

VIERDE VERDIEPING
tekeningnummer

V8019 104
Vasteland 8
3011 BK Rotterdam
010 4123344
contact@v8architects.nl
www.v8architects.nl

Deze informatie is geheel vrijblijvend en
uitsluitend voor geadresseerde bestemd.
Alle gegevens zijn door ons met zorg
samengesteld. Ten aanzien van de juistheid
ervan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid
aanvaarden. Deze informatie is slechts een
uitnodiging om in onderhandeling te treden.

www.building026.nl

