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Trencadis ligt aan de Hulsterweg in Venlo, centraal gelegen ten zuiden 
van het centrum, direct aan de A73 / A74. Trencadis bestaat uit 10 
bouwlagen, waarvan 9 kantooretages. Op de begane grond bevind zich 
een representatieve ontvangstbalie,  bedrijfsrestaurant, vergaderruimte 
en een fietsenstalling. De totaal verhuurbare vloeroppervlakte bedraagt 
ca. 6.378 m2.

Parkeren
Er zijn ca. 180 parkeerplaatsen op het dubbele parkeerdek, waarvan 85 
overdekt.  Bezoekers en personeel kunnen vanuit het parkeerniveau 0 
rechtstreeks en overdekt, de centrale ontvangsthal bereiken.  

Huurders
BoelsZanders Advocaten vind u op de achtste en negende verdieping. 
EY treft u aan op de zesde en zevende verdieping. Qiagen is gevestigd 
op de vierde en vijfde verdieping. Fressnapf zit op de derde verdieping. 
Op de tweede verdieping bevindt zich Wolters Kluwer en op de eerste 
verdieping is Forteq gevestigd.

TRENCADIS SERVICES

Het Business Center op de begane grond omvat gezamenlijke ruimtes, zoals 
een gezamenlijke entree, een bedrijfsrestaurant en diverse  vergaderruimtes. 
Deze ruimtes zijn exclusief te gebruiken door alle huurders van Trencadis. 
Voor het gebruik van dit Business Center betalen alle huurders een 
vergoeding.



HUURDERS

EY
EY is een internationaal opererend dienstverlenend bedrijf actief op het gebied van 
accountancy en belastingadvies. EY heeft wereldwijd circa 144.000 mensen in dienst.  
Met een historie die teruggaat tot 1883 is EY de oudste firma in zijn branche.  

Boels Zanders Advocaten
Boels Zanders Advocaten is een middelgroot advocatenkantoor met ruim 130 medewerkers 
waaronder 70 advocaten en vestigingen in Maastricht, Venlo en Eindhoven. Het werkgebied 
concentreert zich in Zuidoost-Nederland, daarnaast  is Boels Zanders Advocaten actief in 
heel Nederland en ook over de grens. 

Qiagen
Biotechnologiebedrijf Qiagen is een leverancier van monster en test technologieën voor 
moleculaire diagnostiek, toegepast testen, academische en farmaceutische onderzoek. 
Qiagen biedt een breed scala van meer dan 500 producten om te voldoen aan de bijzondere 
wensen van haar meer dan 500.000 klanten wereldwijd. 
Qiagen levert testmiddelen aan ziekenhuizen en laboratoria voor onder meer  
baarmoederhalskanker, infectie met humaan immunodeficiëntievirus (hiv), hepatitis en 
griep.

Fressnapf
Fressnapf is marktleider in dierbenodigdheden in Europa. Met meer dan 1400 winkels in 
elf verschillende landen. Naast voedsel voor huisdieren biedt Fressnapf ook breed scala 
aan accessoires en diensten. Alle 10.000 medewerkers worden voortdurend opgeleid om  
klanten te voorzien van een deskundig advies.

Forteq
Forteq is een onmisbare partner in de automobielindustrie, consumentenlektronika  en 
de farmaceutische industrie wereldwijd. Forteq biedt ontwerp, ontwikkeling, productie, 
assemblage en verpakkende diensten voor de realisatie van klantspecifieke oplossingen 
voor de medische wereld en voor de ontwikkeling en fabricage van hoge-precisie 
transmissiesystemen en nauwkeurige kunststofonderdelen.

Wolters Kluwer
Wolters Kluwer biedt up-to-date informatie, software en tools aan juridische en fiscale 
professionals. Zij zorgen voor innovatieve manieren om informatie continu beschikbaar 
en toegankelijk te maken. Wolters Kluwer heeft, met het hoofdkantoor in Alphen aan den 
Rijn, vestigingen in meer dan 40 landen. Er werken circa 19.000 medewerkers.
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LOCATIE

Trencadis ligt aan de Hulsterweg in Venlo, een unieke 
zichtlocatie ten zuiden van het centrum. Door deze 
unieke ligging is er een directe aansluiting op de A73 
en de A74. De verbinding met het Duitse Ruhrgebied, 
Eindhoven, Nijmegen en de Randstad is uitstekend. Het 
vliegveld van Düsseldorf bevindt zich op 30 minuten 
rijafstand. Airport Weeze en Eindhoven airport bevinden 
zich op respectievelijk 30 en 40 km.  In de directe 
omgeving bevindt zich een internationale campus van 
Fontys Hogescholen.  Het openbaar vervoer in de 
directe omgeving van Trencadis is aanwezig in de vorm 
van bus en trein.

Heeft u vragen over het pand, 
stuur een mail naar info@trencadis-venlo.nl.

Contact:
trencadis-venlo.nl 
info@trencadis-venlo.nl
       


