OM OSS:
Søndre Eiendom AS eier og driver en
rekke næringseiendommer for utleie. Med
over 23 års erfaring er vi en av de mest
velansette og erfarne aktørene i Vestfold
regionen. Vår lokalkunnskap og ervervede
innsikt i behov og forskrifter gjør oss til en
nøkkelressurs i bransjen, og i dag eier og
leier vi ut 101 000 kvadratmeter nærings
eiendom i Søndre Vestfold.

VI VET HVA SOM TRENGS
Fordi vi kjenner leietagernes behov, vet vi
også hvilke faktorer vi skal legge vekt på
i tjenestene våre. Ved å samle mest mulig
eiendomsmasse innenfor et begrenset
geografisk område, gjør vi det enkelt for
leietager å skalere opp eller ned etter
leiebehov. Det gir mobilitet i driften, og
sparer kundene våre for omstendelige
flytteprosesser og uavklarte faktorer når
en endring skal skje. Vi bistår selvfølgelig
etter behov i alle prosesser, og har som
klart mål at vi skal være best på alle ledd
av kundeoppfølging.

OVERSIKT OG TRYGGHET
Funksjonalitet og modernitet er blant kvalitetskravene vi
aldri firer på. Når valget først har falt på Søndre Eiendom
AS som partner, skal høy standard på næringslokaler alltid
være en selvfølge. Videre har vi gjort prissettingen enkel
og oversiktlig, slik at forutsigbarhet og økonomisk plan
legging for leietageren er sømløs. Det innebærer også fulle
oversikter over felleskostnader. Slik har vi bygget tillit i
markedet siden 1994, og vi ser frem til å høre fra deg for en
prat om dine behov.

KONTAKT OSS
Besøksadresse:
Skolmar 36, 3234 sandefjord
Postadresse:
Capellaveien 7, 3234 Sandefjord
Telefon: 469 72500
Epost: post@sondre-eiendom.no
Hjemmeside: sondre-eiendom.no

ØVRIG:
Vi er i dag representert på Borgskogen i Stokke, Kullerød,
Klinestadmoen, Skolmar og Pindsle i Sandefjord, samt
Løkka, Elveveien, Kanalkaia og Hegdal i Larvik. I tillegg til
disse kommer spredte lokasjoner i samme område.

- VIKERSUND - SANDEFJORD

SREGULERING OG INDUSTRIELEKTRO
OSLO - DRAMMEN - VIKERSUND - SANDEFJORD

OMATISERING,
PROSESSREGULERING OG INDUSTRIELEKTRO
VVS-arbeidene utføres av
Oslo • Engene 45, Drammen,

ersund • Skolmar 36, Sandefjord
www.facebook.com/ing.pettersen

w.pettersen.no

Grenseveien 91, Oslo • Engene 45, Drammen,
Vikersundgata 36, Vikersund • Skolmar 36, Sandefjord
Telefon 32 21 21 21 • www.facebook.com/ing.pettersen

www.pettersen.no

Tlf. 33 18 18 00 // Vakttlf. 48 10 05 44
www.lrh.no

- ventilasjon og kuldeteknikk

Service og installasjon av ventilasjon,
aircondition, varmepumper, dataromkjøler
E-post: post@totalklima.no • Tlf: 469 49 949

Komplette betongarbeider utføres av

- ventilasjon og kuldeteknikk

Tlf. 32 26 02 80 - E-post: post@drammenlift.no

Tlf. 32 26 02 80 - E-post: post@drammenlift.no

www.thunberg.no • lars@thunberg.no
Tlf. 957 07 277

Skolmar 15 - 3232 Sandefjord - Tlf. 95 33 80 90

www.epoxygrossisten.no

Benytt epoxy der krav til
ekstrem slitestyrke er påkrevet

• 106240• www.jsnorge.no

Festemateriell • Elektroverktøy • Arbeidstøy

