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Edelbox is de nieuwe standaard in opslag- en werkruimte 

Opslag voor iedere professional
Faciliteiten
Het complex waar de garageboxen zich in bevinden is 24 uur per 
dag, 7 dagen in de week toegankelijk met een taglezer. Hierdoor 
kan er altijd uitgelezen worden wie het terrein heeft bezocht.
Het terrein is voorzien van een afgesloten hekwerk met schokbe-
veiliging. De garageboxen zijn voorzien van alarmbeveiliging en 
optimaal beveiligd tegen brand. Hierdoor kunt u met een gerust 
gevoel uw voorraden stallen of uw werkzaamheden achterlaten.

De garageboxen zijn voorzien van verschillende faciliteiten: Zo zijn 
er voldoende stroompunten aanwezig in de garageboxen en zijn ze 
verwarmd, droog en goed geconditioneerd zodat vocht en schim-
mel geen kans maken. Bij de garageboxen op de begane grond is er 
voldoende ruimte om met uw auto bij uw garage te komen. 
Dit is ideaal als u uw garagebox gebruikt voor voorraden en wilt 
laden en lossen of als u uw auto hier wilt stallen. Optioneel kunt u 
er ook voor kiezen om een wateraansluiting-/afvoer te installeren 
in uw box. Het gehele terrein is voorzien van camera bewaking.

In het complex zijn 2 toiletten aanwezig en een lift om op de eerste 
verdieping te komen. Zo hoeft u niet al uw spullen via het trappen-
huis te vervoeren. Door gebruik te maken van LED verlichting en 
zonnepanelen is het gebouw ook nog eens energiezuinig.

Als ondernemer wilt u kunnen groeien, toch groeit de 

werkruimte om u heen niet altijd met uw werkzaamhe-

den mee. Edelbox heeft voor u een garage te huur waarin 

u de ruimte heeft om uw werkzaamheden voort te zetten. 

Denk hierbij aan opslag van uw voorraden, een locatie 

om vanuit te werken of een postadres voor uw bedrijf.

Edelbox verhuurt luxe garageboxen voor zzp’ers, ondernemers en 
particulieren. Deze garageboxen zijn niet alleen te gebruiken voor de 

opslag van uw spullen, voorraden, auto’s of administratie. 
Dankzij de extra faciliteiten die Edelbox biedt bij de garage-

box die u huurt kunt u de garageboxen voor veel meer ge-
bruiken dan alleen dat.
De mogelijkheden zijn eindeloos. U kunt de garagebox bij-
voorbeeld gebruiken als kantoorruimte of postadres voor 
uw onderneming, als werkplaats waar u werkzaamheden 
voor uw klanten kunt verrichten of als verzendlocatie van 
uw webwinkelverkopen. 

“Ruim opgezette boxen op een goed bereikbare locatie. 
Erg fijn om daar straks te mogen werken!”

Caroline (Meubelrestaurateur)



Edelbox is de nieuwe standaard in opslag- en werkruimte 

Opslag voor iedere professional

Opslag en werkruimte Webshop magazijn

Werkplaats AUTO/motor stalling

Als ondernemer wilt u kunnen groeien, toch groeit de werkruimte om u heen niet altijd met uw werkzaamheden mee. 
Edelbox heeft voor u een garagebox te huur waarin u de ruimte heeft om uw werkzaamheden voort te zetten. 
Denk hierbij aan opslag van uw voorraden, een locatie om vanuit te werken of een postadres voor uw bedrijf.

particuliere Opslag

Als je verhuizing niet aansluit en je tijdelijk je 
inboedel op moet slaan is een Edelbox een 
perfecte oplossing voor al je kostbare spullen.
Ook voor een periode van enkele maanden 
hebben wij beveiligde opslag voor je.
Als je weet dat je spullen veilig staan kun jij
je weer richten op andere zaken.

 KORTE HUURPERIODEn MOGELIJK
 AANTREKKELIJKE VOORWAARDEN
 ALLE FACILITEITEN BESCHIKBAAR



Ontdek de VELE 
mogelijkheden 
van een Edelbox

Meer informatie en beschikbaarheid op www.edelbox.nl

zilver 
Vanaf 149,- per maand

 16 m2

 24/7 toegangelijk
 24/7 beveiliging
 Internet aansluiting (optioneel)
 Voldoende stroompunten
 Eigen elektra meter 
 Duurzame LED verlichting
 Eigen postbus
 Verwarming
 Goederenlift

Bouwnr. 55Bouwnr. 55Bouwnr. 55

brons
Vanaf 49,- per maand

De zilveren Edelboxen zijn 16 m2 en zijn 
gelegen op de eerste etage. Deze boxen 
zijn ideaal te  gebruiken als werkruimte, 
opslag of stalling voor je motor.

 6 m² of 10 m²
 24/7 toegankelijk
 24/7 beveiliging
  Internet aansluiting 
(optioneel)

 Voldoende stroompunten
 Eigen elektra meter 
 Duurzame LED verlichting
 Eigen postbus
 Verwarming
 Goederenlift

De bronzen Edelboxen zijn te huur voor 6m2, 7m2 of 10 m2 en gelegen 
op de begane grond en eerste etage. De eerste etage is bereikbaar met 
een lift waarin u bijvoorbeeld uw motor mee kunt nemen naar de eerste 
etage.

De boxen op de begane grond zijn voorzien van 
sectionaaldeuren waardoor de ruimte optimaal
gebruikt kan worden. In uw box zullen voldoende 
stroompunten zijn voor al uw werkzaamheden. 
Door middel van Led verlichting en verwarming kunt 
u dag en nacht, zomer en winter, aan het werk. 
Uw kostbare opslag heeft geen ongemakken van het 
weer en worden in een optimaal klimaat gestald. 
Alle boxen zijn luxe afgewerkt en direct klaar voor gebruik.



Goud
Vanaf 169,- per maand

zilver 
Vanaf 149,- per maand

platina
Vanaf € 399,- per maand

 19 m² tot 25 m²
 24/7 toegangelijk
 24/7 beveiliging
 Internet aansluiting (optioneel)
 Voldoende stroompunten
 Eigen elektra meter 

De Platina boxen zijn maar liefst 44 m2 groot en gelegen op de begane 
grond. Deze XL-boxen zijn uitermate geschikt voor de stalling van meer-
dere auto’s, werkruimte, opslag of andere invulling.

 44 m²
 24/7 toegangelijk
 24/7 beveiliging
 Internet aansluiting (optioneel)
 Voldoende stroompunten

 Eigen elektra meter 
 Duurzame LED verlichting
 Eigen postbus
 Verwarming
 Goederenlift

 Duurzame LED verlichting
 Eigen postbus
 Verwarming
 Goederenlift

De gouden Edelboxen zijn er in drie 
afmetingen en ideaal te  gebruiken 
als werkruimte, opslag of stalling.



Edelbox zet een 
nieuwe standaard
in voorzieningen

De werkruimten van Edelbox zijn verwarmd en droog met voldoende ventilatie. 

Hierdoor krijgt vocht geen kans en kunt u met een gerust hart uw materialen, 

apparatuur en documenten in uw werkruimte bewaren. 

De werkruimten zijn voorzien van meerdere stroompunten wat u flexibiliteit 

geeft binnen uw ruimte om de werkzaamheden te verrichten. 

Het complex waar de werkruimten gevestigd zijn bevindt zich op een 

afgesloten terrein dat enkel toegankelijk is met een taglezer. 

Daarnaast zijn er alarmsystemen aanwezig in het gebouw en zijn de ruimtes 

optimaal beveiligd tegen brand. 

U heeft de mogelijkheid om een wateraansluiting aan te leggen. 

In de algemene ruimtes zijn er toiletten en een AED op locatie.



 Eigen postbus

24/7 Beveiliging

AED

Zonnepanelen

24/7 toegankelijk

Lift

Stroompunten

Duurzame LED verlichting

Toiletgroep

Verwarming

“Mijn bus en mijn gereedschappen 
staan veilig afgesloten”

Ewoud (zelfstandig installateur)

Wat maakt edelbox zo uniek?



www.edelbox.nl

ONDERNEEM HET MET EDELBOX

Contactgegevens
Edelbox Nederland B.V.
Sleutelbloemstraat 27 
7322 AJ Apeldoorn

Postbus 2063
7301 DB Apeldoorn
Nederland

Telefoon 055 2040153

Tot uw dienst!

Raymond Bouwhuis 
Verhuurmanager 
Edelbox Nederland B.V. 


