
 

 

                                        

 

 

 

 

 

Ondernemen begint op Bedrijventerrein De Bull 
 
Lexmond, april 2016    nr. 7 

 

Er is afgelopen maanden heel wat 

gebeurd op bedrijventerrein De 

Bull. 

In dit Bulletin informeren wij u over 

de nieuw gevestigde bedrijven en 

de nieuwe bouwplannen. 

 

Van Wiggen Beheer bv 

 
Gebouw 5 in de verkoop 

Deze maand zijn we gestart met de 

bouw van een nieuw verzamelgebouw. 

Deze fraaie bedrijfsunits (72 en 84 m²) zijn 

uitstekend te gebruiken als opslag-, 

werkplaats, bedrijfsruimte, showroom- 

en/of kantoorfunctie. Door middel van 

diverse gevelelementen kan de voor uw 

onderneming ideale gebruikssituatie 

worden gerealiseerd. In de bouwfase 

kunnen de units geheel naar koper- of 

huurderswens worden ingericht en 

hoogwaardig worden afgewerkt.  

   

Foto’s :  impressie van gebouw 5 

 

Open Bedrijvendag 23 april  

Wij zullen van 11.00 tot 14.00 uur 

aanwezig zijn op de Open Bedrijvendag 

van de LOV. Voor meer info over deze 

dag zie: www.lovlexmond.nl 

 

Nieuwe bedrijven: 

Artipoppe BV 

Online verkoop van avant-garde 

babydraagdoeken. Zij bieden een 

modieuze manier om je baby bij je te 

dragen. Zij zijn te volgen via 

facebook.com/artipoppe 

www.artipoppe.com 

 

Injection Nederland BV 

Gespecialiseerd in het ontwikkelen en 

toepassen van geavanceerde injectie-

technieken. Bieden maatoplossingen 

voor specifieke projecten. 

www.injection.nl 

 

Woodstylz BV 

Een hip en trendy fashion label met 

passie voor hout. Ze bieden een 

bijzondere collectie houten lifestyle 

accessoires. 

www.woodstylz.nl 

 

 

http://www.lovlexmond.nl/
http://www.artipoppe.com/
http://www.injection.nl/
http://www.woodstylz.nl/


 

 

 

 

 

 

Permobil Benelux 

Zij bieden maatwerk in electronische 

rolstoelen voor ALS patiënten. Deze 

kunnen ook na aanschaf steeds 

aangepast worden. Vanuit Lexmond 

bedienen ze geheel Nederland en 

kunnen binnen vijf dagen voor een 

passende oplossing zorgen. 

www.permobil.com 

 

Hornet Laser Cladding  

Dit bedrijf is leverancier van systemen 

voor lasercladding. 

Jelmer Brugman en Frank Rijsdijk 

ontwerpen, bouwen en leveren deze 

systemen op diverse machines. 

www.hornetsystems.nl 

 

Crane Mats Industries BV 

Zij willen de markt voorzien van goede, 

betaalbare draglineschotten. Ze 

produceren en verkopen vanuit de Bull. 

www.cm-ind.nl 

 

 

Vereniging voor beheer en 

parkmanagement 

We hebben zitting genomen in een 

overleg c.q adviescommissie van o.a. 

gemeenten en waterschap. De 

mogelijkheden voor het aanleggen van 

een rotonde en andere infrastructurele 

oplossingen worden hier besproken. 

 

 

Beschikbare kavels  

Wilt u zelf een bedrijfsopbject realiseren 

op De Bull ? Dat kan!  

Er zijn nog kavels en of bedrijfsunits 

beschikbaar van 100m² tot 2000m²  Laat 

u informeren door Van Wiggen Beheer 

of Bmak bedrijfsmakelaars. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Voorlopige plattegrondtekening bouwkavels 
 

 

Tot slot 

Wij informeren u graag uitgebreid over 

de mogelijkheden. Neem gerust contact 

op voor een vrijblijvende bezichtiging en 

advies voor koop- en of 

huurmogelijkheden. 

 www.Bmak.nl              www.debull.info 

 

      

 
  

Van Wiggen Beheer bv 

Lexmondsestraatweg 5  

4133 LA  Vianen 

Telefoon 0347-371593 

Fax 0347-377865 

info@wiggen.nl 

www.wiggen.nl 

www.debull.info 
 

 

Voor het laatste nieuws kunt u ons ook volgen op: 

https://twitter.com/DeBullinfo
https://www.facebook.com/bedrijventerreindebull
http://www.permobil.com/
http://www.hornetsystems.nl/
http://www.cm-ind.nl/
http://www.bmak.nl/
http://www.debull.info/
mailto:info@wiggen.nl
http://www.wiggen.nl/
http://www.debull.info/

