
Kantoorruimte Kronehoefstraat 19 Eindhoven 
Het kantoorgebouw aan de Kronehoefstraat 19 ligt aan de 
rondweg van Eindhoven in één van de meest bruisende 
delen van Eindhoven en nabij de John F. Kennedylaan. 
Vlakbij de dynamische omgeving van de Woenselse Markt 
te Eindhoven, biedt VluchtelingenWerk Zuid Nederland 
zijn per 1 januari 2021 in haar bedrijfspand een aantal 
kantoorruimtes te huur aan voor sociaal maatschappelijke 
organisaties met een totaal vloeroppervlakte van ca. 210m².

Fijn werken
Hier werken ervaart als zeer prettig door onder meer een 
receptie met narrowcasting bewegwijzering, 7 prettige 
kantoorruimtes, een ruime vergaderruimte en 2 nabij- 
gelegen parkeerterreinen. 

De kantoorruimte in het kort
* Opvallend gebouw direct aan de rondweg van Eindhoven;
* Ruime entree;
* Mogelijkheid toe het voeren van een gezamenlijke receptie;
* 7 Kantoor/werkruimtes (gemiddeld ca. 20m² per kantoor)  
 en een ruime vergaderruimte (ca. 40m²). In overleg zijn 
 de genoemde kantoorruimtes eventueel in delen te huur;
* Airco aanwezig;
* Goede bereikbaarheid;
* Inclusief schoonmaakfaciliteit;
* Gezamenlijk gebruik van toiletten en keuken;
* Beschikking over een huismeester;
* Het gebruik/de koop van bestaand kantoormeubilair  
 is bespreekbaar.
* Kijk voor meer foto’s op www. vluchtelingenwerk.nl/zuid

Kantoorruimte en vergaderruimte te huur  
Op centrale plek in Eindhoven voor sociaal maatschappelijke organisaties

Bereikbaarheid kantoorgebouw Kronehoefstraat
Auto - Het pand ligt goed bereikbaar aan de rondweg 
van Eindhoven, vlakbij de John F. Kennedylaan en nabij 
de A50 en A2. Het pand heeft een gezamenlijke parkeer-
voorziening van 15 parkeerplaatsen. En op ± 100m afstand 
ligt een gratis parkeerterrein waar altijd ruimte is om te 
parkeren. 
OV - Je bereikt het kantoorpand binnen 15 minuten te 
voet vanaf station Eindhoven en loopt er vanaf station 
Strijp-S in ongeveer 10 minuten naartoe. Natuurlijk stopt 
de bus ook vlakbij waarna het nog 5 minuten lopen is.
 
Neem voor meer informatie contact op met Kaveh Pour, 
Regiomanager VluchtelingenWerk Zuid-Nederland 
 T: 06-46767890 E: kpour@vluchtelingenwerk.nl
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