
Smart en inspirerend werken in een dynamische 
en innovatieve omgeving.
Altijd al willen werken in een representatief en modern kantoor dat voorzien is van alle gemakken en dat klaar 
is voor de toekomst? Dan is dit je kans. DOKVAST breidt de oude leestenfabriek in Oisterwijk uit met een future 
proof, efficiënt en duurzaam bedrijfsverzamelgebouw. Ervaar het gemak van veel voorzieningen waardoor jij 
je kunt focussen op je eigen bedrijf. Een gezonde en huiselijke werkomgeving die uitnodigt voor waardevol en 
inspirerend contact met je medehuurders. Of je nu alleen werkt of een middelgroot bedrijf hebt, er is altijd wel 
een unit die voldoet aan je eisen.

INSPIREREND



A-locatie naast station 
Oisterwijk.
Ruime parkeergelegenheid.

De Leestenfabriek is zowel per auto als 
met het openbaar vervoer uitstekend te 
bereiken. Op eigen terrein is parkeergele-
genheid voor jou en eventuele bezoekers 
en uiteraard zijn elektrische laadpalen 
aanwezig. Bovendien loop je in 
3 minuten naar De Lind, het gezellige 
hart van Oisterwijk.

Een gezond en comfortabel 
kantoorklimaat door Internet 
of Things. 

DOKVAST stelt hoge eisen als het gaat 
om duurzaam, smart en gezond. Zo 
worden bij de bouw uitsluitend duurzame 
materialen gebruikt. Daarnaast krijgt de 
Leestenfabriek een A+++ label, 100% LED 
verlichting en een automatische klimaat 
regeling. Moderne technologie wordt 
ingezet voor slimme en gemakkelijke 
communicatie over gebruik en onderhoud.

LOCATIE

SMART



Open werksfeer 
met veel faciliteiten.

De kantoorunits variëren in grootte en 
kun je naar eigen wens inrichten. De 
huiselijk ingerichte gemeenschappelijke 
ruimtes bieden volop gelegenheid voor 
werken en ontspannen. Tot je beschikking 
staan onder meer vergaderruimtes met 
moderne faciliteiten, uiteraard is ook aan 
de inwendige mens gedacht en kun je 
gebruikmaken van pantry’s en de brasserie.

ONTMOETEN

SERVICES
MEER INFORMATIE
Neem contact op met:
van de Wouw & Partners
info@vdwpartners.nl / 013 5230507

•kantoorunits vanaf ca. 35m2

•beschikbaar vanaf 1e kwartaal 2021

•full-service is incl.:

- koffie en thee voorzieningen

- razendsnel beveiligd internet 

- gebruik van de gemeenschappelijke ruimtes,
  o.a. lobby, stilte werkplekken, vergaderruimtes,
  tevens te gebruiken voor events en presentaties

- slimme & gemakkelijke communicatie over gebruik 
  en onderhoud door DOCC CONTROL

        

  


