NU OOK VERSPREID IN:

TK

BOEKEL • ERP • SCHIJNDEL
SINT OEDENRODE • UDEN
• VEGHEL

‘T COUR 2-6 TE HELMOND

TE KOOP - Helmond

Optimaal gelegen in het centrum naast het
Bestuurscentrum en tegenover het Stadskantoor;

PERFECT GELEGEN, SPEELSE, ONDER

Op loopafstand van het trein- en busstation;

ARCHITECTUUR GEBOUWDE KANTOORRUIMTE

Circa 430 m2 kantoorruimte verdeeld over
4 bouwlagen;

GESCHIKT ALS KANTOOR-/PRAKTIJKRUIMTE
MET GOEDE PARKEERMOGELIJKHEDEN.

5 eigen parkeerplaatsen in bijbehorende parkeergarage, tevens betaald parkeren aan de overzijde;

2015

02

Op korte termijn beschikbaar;
Absoluut de moeite van een bezichtiging waard!

Neem voor meer informatie contact op met:

Eventueel zijn enkele extra parkeerplaatsen te koop
als ook enkele bergingen;

Koopsom: € 695.000,00 k.k.
voor zover van toepassing exclusief btw

TH ZÉÉR LUXE KANTOOR
SCHOOTENSEDREEF 23 HELMOND

MATOS MEDIA BV MARC SCHEL

06 422 72 872
23.500 EX.

INFO@MATOSMEDIA.NL WWW.MATOSMEDIA.NL

Compleet en hoogwaardig opleveringsniveau
waaronder lift;

TH SCHITTERENDE KANTOORVILLA
ELZENTLAAN 27 EINDHOVEN

WWW.MATOSMEDIA.NL

040 211 11 12
www.bedrijfsmakelaar.nu

TH GEMODERNISEERD VRIJSTAAND KANTOORGEBOUW
DR. BERLAGELAAN 22-26 EINDHOVEN

NEW VISION BV 088 01 02 700 INFO@NEWVISION.NL
WEGENER NIEUWSDRUK APELDOORN

2015

Een betrouwbare taxatie van commercieel
vastgoed veronderstelt ervaring en
deskundigheid. Maar net zozeer inzicht in
de branche en in de lokale en regionale
vastgoedmarkt. Bossers & Fitters vertelt u
precies waar het op staat.

• Aanvaag of beoordeling hypothecaire (her)financiering
• Aan- en verhuurbeslissingen
• Aan- en verkoopbesluiten
• Interne doeleinden (jaarcijfers, fiscaliteiten)
• Vastinstellingsovereenkomst belastingdienst

Beleggers, projectontwikkelaars, financiers, overheden en
eindgebruikers vertrouwen op de eenduidige waarderingen
van onze (register)taxateurs. Onze taxatierapporten zijn
helder, objectief en uitstekend gedocumenteerd.
Wij taxeren kantoren, winkels, bedrijfsruimten, logistieke
complexen en combinatiegebouwen.
Maar ook specifieke objecten als horeca- en leisurevastgoed en grondposities. Volstrekt onafhankelijk.
Daarmee bieden we een solide en verantwoorde basis
voor onder meer:

Onze taxateurs zijn ingeschreven bij de Stichting
VastgoedCert, aangesloten bij het Taxatie Management
Instituut (TMI) en lid van de beroepsvereniging voor
vastgoedprofessionals VastgoedPro.

• Contra-expertise WOZ
• Residuele grondwaardebepalingen
• Periodieke canonherziening bij erfpacht
• Arbritage bij huurprijsgeschillen

Bossers & Fitters, als u zeker wilt weten wat uw
vastgoed waard is.

Taxateur Rob Sanders RTsv
taxrob@bossers-fitters.nl
06 – 13 62 37 41
Registratienummer: BV02.111.2353sv/
WOZO2.111.1138
Taxateur Bas Deitmers RT
bas@bossers-fitters.nl
06 – 13 35 25 49
Registratienummer: BV05.515.833

AAN- EN VERKOOP | AAN- EN VERHUUR | BELEGGINGEN | TAXATIES | ADVIES | NIEUWBOUW
BOSSERS & FITTERS Bedrijfshuisvesting B.V. Beemdstraat 48 5652 AB Eindhoven T. 040 250 70 60 www.bedrijfshuisvesting.nl www.bossers-fitters.nl info@bossers-fitters.nl

CLMN | RSM Wehrens Mennen De Vries Accountants & Belastingadviseurs

Ook de fiscaliteit draagt bij aan duurzaam en
milieubewust ondernemen in de vastgoedsector
Tegenwoordige staat de wereld steeds
vaker in het teken van duurzaamheid. In
de fiscaliteit is dit niet anders, er zijn inmiddels diverse fiscale regelingen in het
leven geroepen om duurzaamheid en
milieuvriendelijkheid te stimuleren. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan de bijtelling van
elektrische auto’s of zonnecollectoren.
Ook in de vastgoedsector zijn er fiscale
voordelen te behalen.
Hieronder worden dan ook een aantal
fiscale faciliteiten uiteengezet welke in
de vastgoed sector met enige regelmaat
worden gebruikt.
Hierbij dient opgemerkt te worden dat
de fiscale faciliteiten niet van toepassing
zijn op beleggingsvastgoed.
Energie-investeringsaftrek (Eia)
Met de Eia stimuleert de overheid om te
investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie.
Wanneer een bedrijfsmiddel (bijvoorbeeld een onroerende zaak) in aanmerking komt voor de Eia, dan is een vast
percentage van 41,5% van de aanschafwaarde, bovenop de standaard afschrijving, fiscaal extra aftrekbaar.
Hieronder volgt een voorbeeld om de
werking te illustreren.

Stel u koopt een pand voor € 450.000. Dit
pand zal in 30 jaar worden afgeschreven
(€ 5.000 per jaar.) Dit pand bestaat voor
€ 300.000 uit kwalificerende onderdelen
(zoals isolerende muren/daken, energiezuinige verlichting, energiezuinige luchtdoorstroming enzovoort) welke in aanmerking komen voor de Eia.

Als gevolg zal 41,5% van de aanschafwaarde ad € 300.000 in een keer in aftrek
gebracht kunnen worden. Per saldo zal
dit een aftrekpost zijn van € 300.000 *
41,5% is € 124.500. Tel daarbij de normale afschrijving van € 15.000 op, dan
resulteert dit in een aftrek van € 139.500.
Om in aanmerking te komen voor de Eia,
zal cumulatief voldaan moeten worden
aan de volgende vereisten:
• Het bedrag aan energie-investeringen
is minimaal €2.500 per bedrijfsmiddel;
• Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt;
• Het bedrijfsmiddel staat op de zogenoemde energielijst, deze energielijst
is te vinden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
(Hierna: RVO) www.RVO.nl;
• U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel
geen energie-investeringsaftrek en milieu-investeringsaftrek tegelijk krijgen.
Milieu-investeringsaftrek (Mia) en de
willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (Vamil)
De Mia en de Vamil delen dezelfde vereisten om in aanmerking te komen voor
de faciliteit. Vandaar dat deze twee faciliteiten gezamenlijk worden besproken.
Wanneer een bedrijfsmiddel voldoet aan
de eisen van de Mia, dan kan er tot 36%
van de aanschafwaarde in mindering
worden gebracht op de fiscale winst. Het
percentage van de Mia is afhankelijk van
het type bedrijfsmiddel en onder welke
letter deze is ingedeeld op de milieulijst.
Zo zijn er een drietal percentages 13,5%,
27% en 36%.

voor realisatie

Hierbij moet worden opgemerkt dat er
niet bij elke letter vanzelfsprekend recht
bestaat op zowel de Mia als Vamil.
Voor panden zal er onder andere een
BREEAM-NL certificaat afgegeven moeten worden. Dit houdt in dat het pand getoetst zal worden aan een aantal
onderdelen, bijvoorbeeld de materialen
die gebruikt zijn, energieverbruik en vervuiling. Hoe duurzamer de onderdelen,
hoe hoger de score. Hieronder een overzicht met de percentages waarvoor Mia
geclaimd kan worden.
BREEAM
Outstanding
Excellent
Very Good

Nieuwbouw
36%
27%
13,50%

Gerenoveerd
n.v.t.
36%
27% of 13,5%

De uitwerking inzake de Mia met
betrekking tot een pand is hetzelfde
als een bedrijfsmiddel.
Met de Vamil kan er willekeurig (lees
versneld) worden afgeschreven op een
bedrijfsmiddel met een maximum van
75%, de overige 25% zal op de reguliere
wijzen afgeschreven dienen te worden.
Per 2015 is het echter niet meer mogelijk om de Vamil op het volledige bedrijfspand toe te passen, enkel op
bepaalde milieu-investeringen zoals
zonnepanelen en andere duurzame
en/of energiezuinige bedrijfsmiddelen.
Voorgaande zal worden verduidelijkt
middels een voorbeeld:

Stel u koopt een aantal zonnecollectoren
voor een bedrag van € 50.000 in het jaar
2015. Op basis van de milieulijst blijkt
dat zonnecollectoren onder de zogenoemde letter A vallen.

VB&A vastgoedinrichter

Dit wil zeggen dat het percentage van
27% van toepassing is. Tevens kan er
gebruik worden gemaakt van de Vamil.
Het bedrag aan Mia dat kan worden
geclaimd is € 50.000 * 27% is € 13.500,
hetgeen een belastingvoordeel van
€ 7.020 in de inkomstenbelastingsfeer
en € 2.700 in de vennootschapsbelastingsfeer kan opleveren.
Er kan echter ook gebruik worden gemaakt van de Vamil. Dit wil zeggen dat
er tot 75% in een keer, gedurende 2015
kan worden afgeschreven op € 50.000.
Dit staat gelijk aan een afschrijving van
€ 37.500 (de overige 25% zal vervolgens
over minimaal vijf jaar worden afgeschreven). Het bedrag van de Mia was
€ 13.500. Totaal zal de fiscale winst met
een bedrag van € 51.000 worden gedrukt. Het belastingvoordeel wat hiermee is gemoeid, is in de inkomstenbelastingsfeer ongeveer € 25.500 en
voor de vennootschapsbelasting € 10.200.
Kortom, met deze fiscale faciliteiten kan
de cashflow positie verbeterd worden.
De cumulatieve voorwaarden om voor de
Mia en Vamil in aanmerking te komen
staan hieronder vermeld.
• Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst welke is te downloaden op
www.RVO.nl.
• Het bedrijfsmiddel is niet eerder
gebruikt.
• De investering moet betrekking
hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.

stappen maken om commercieel vastgoed te laten renderen.
De huidige marktsituatie vraagt om extra aandacht voor uw pand.
De afgelopen jaren is er veel nieuwbouw gerealiseerd waardoor
veel leegstand is ontstaan van veelal gedateerd vastgoed.
Door het opknappen of revitaliseren aan de binnen- maar ook
buitenzijde van een gebouw worden de transactiekansen
vergroot.
• Transformatie
• Renovatie
• Revitalisatie
• Verbouw – afbouw
• Turn-key inrichten

Hoogte van de investeringen
In de praktijk zit er een maximum op de
investering van € 25 miljoen voor de Mia
en de Vamil. Voor de Eia is dit € 119 miljoen. Naast dit maximum, is er per belastingplichtige ook nog een landelijk
budget. Voor de Mia is dit € 93 miljoen,
voor de Eia € 106 miljoen en voor de
Vamil is dit € 38 miljoen.
Aanvragen?
Wanneer u in aanmerking komt voor een
van de zojuist beschreven fiscale faciliteiten, dan zal dit binnen drie maanden
na de investering doorgegeven moeten
worden aan het RVO (dit kan uw intermediair ook doen). Vervolgens krijgt u
een ontvangstbevestiging welke u goed
moet bewaren. Vervolgens zal de Eia/
Mia/Vamil verwerkt moeten worden in
de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Mocht u vragen
hebben, neem dan gerust contact met
ons op.
RSM Wehrens Mennen De Vries
Accountants & Belastingadviseurs
Parklaan 34, 5613 BE EINDHOVEN
tel. 040-2950015, fax 040-2445149
www.rsm-wmv.nl
MAASTRICHT - HEERLEN - ROERMOND
EINDHOVEN - VENLO

na realisatie

heeft namens Madison
Gurkha hun nieuwe kantoor
aan de Vestdijk 59 te
Eindhoven ingericht.
In samenwerking met Hal2
ruimtevormgevers, die
verantwoordelijk zijn voor
het gehele interieurontwerp,
is een prachtige strakke,
transparante kantooromgeving ontstaan.

VB&A vastgoedinrichter kan met kleine ingrepen grote

• Voor de MIA moet het bedrag aan
milieu-investeringen minimaal
€ 2.500 per bedrijfsmiddel zijn.
• U kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel
geen energie-investeringsaftrek en
milieu-investeringsaftrek tegelijk
krijgen.

Madison Gurkha ondersteunt
organisaties met kwalitatief
hoogwaardige diensten bij
KHWHI¿FLsQWLGHQWL¿FHUHQ
verminderen en voorkomen
van (technische) IT-beveiligingsrisico’s.
Wij wensen Madison Gurkha
veel succes en plezier toe in
hun nieuwe kantoor!
na realisatie

Producten en diensten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ONTWERP/VISUALISATIE/REALISATIE
KANTOOR-PROJECT MEUBILAIR
SYSTEEMWANDEN
SYSTEEMPLAFONDS
VLOEREN/VLOERBEDEKKING
VERLICHTING
INTERIEUR MAATWERK
ZONWERING
SCHILDERWERK
ELEKTROTECHNIEK
KLIMAATBEHEERSING
AKOESTIEK
VISUELE BELEVING
INTERIEURBEPLANTING
ETC.

Aanbod gestuurd, nieuwe inzichten, nieuwe mogelijk-heden,
nieuwe kansen.
na realisatie

VB&A vastgoedinrichter BV
Broekakkerseweg 22
5641 PC Eindhoven
040-787 66 74
info@vba-vastgoedinrichter.nl

VB&A vastgoedinrichter is een allround, multifunctionele aannemer voor kantoorruimten. VB&A vastgoedinrichter is onafhankelijk en zet
vakmanschap, kennis en dynamiek om in concrete, spraakmakende interieurprojecten. Alle denkbare interieur elementen integreren met de focus op het
totale proces, de focus op duurzame relaties! Samenwerking in interieurprojecten wordt steeds belangrijker.
VB&A vastgoedinrichter richt zich op totaaloplossingen waarbij de opdrachtgever centraal staat. Wij bundelen de krachten door een intensieve
samenwerking met gespecialiseerde bedrijven in alle mogelijke interieur disciplines om u op die manier zorg en coördinatie uit handen te nemen en u
kostbare tijd te besparen. Wij bieden u vertrouwen en kwaliteit tegen een scherpe prijs, van ontwerp tot en met realisatie.

Pascal van Bree
06-5318 6000
pascal@vba-vastgoedinrichter.nl
Arnoud Asselman
06-8357 6083
arnoud@vba-vastgoedinrichter.nl

www.vba-vastgoedinrichter.nl

DR. H. VAN DOORNEWEG 40F

DUIZELDONKSESTRAAT 2

MIERLOSEWEG 22

VOSSENBEEMD 110B

REPRESENTATIEF
BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW

BEDRIJFSKAVEL

WINKELOBJECT MET RUIME
BOVENWONING

INSTAPKLARE EN REPRESENTATIEVE
KANTOOR- / PRAKTIJKRUIMTEN

DEURNE

HELMOND

TH

Omschrijving: Gedeelte van een representatief bedrijfsverzamelgebouw bestaande uit een geheel zelfstandige
bedrijfsruimte met moderne kantoorruimte.
De bedrijfsunits beschikken over eigen nutsvoorzieningen.
Het (gezamenlijk) buitenterrein is geheel omheind en
afsluitbaar middels een rolpoort.
Locatie / bereikbaarheid: Het object is gelegen op
bedrijventerrein “Kranenmortel” en is uitstekend bereikbaar.
De rijksweg A67 (Eindhoven – Venlo / Duitsland) ligt op
circa 15 rijminuten afstand en de provinciale wegen N270
(Helmond – Venray) en N279 (Asten – Veghel) zijn op korte
afstand gelegen.
Oppervlakte: Bedrijfsruimte: circa 500m²
Kantoorruimte: circa 50m²
Algemeen: Voldoende parkeermogelijkheden op eigen
terrein. Zie www.heuvel.nl voor uitgebreide informatie.

HUURPRIJS: € 2.000,= PER MAAND
EXCL. BTW

TK

Object: Perceel met langgevelboerderij en enkele
bijgebouwen.
Op dit moment heeft deze locatie een woonbestemming.
De gemeente Helmond is voornemens om medewerking
te verlenen om de bestemming te wijzigen naar bedrijfsdoeleinden.
Een koper dient zelf de (eventuele) sloop en bestemmingsplanwijziging ter hand te nemen.
Locatie: Gelegen op een hoeklocatie op bedrijventerrein
Hoogeind en nabij Engelseweg (gebied perifere
detailhandel).
Oppervlakte:
Perceel 3.270m².
Algemeen: Zie www.heuvel.nl voor uitgebreide informatie.

VRAAGPRIJS: € 425.000,= K.K.

HELMOND

HELMOND

TK

Object: Op een prima locatie in het Combicentrum
Mierloseweg gelegen winkelobject met ruime bovenwoning
welke over een zelfstandige entree beschikt. De winkel
beschikt over uitstekende presentatiemogelijkheden i.v.m.
een breed front. Het object is verbouwd in 2000 en verkeert
in een prima staat van onderhoud.

TH

Omschrijving: Op een uitstekende locatie gelegen instapklare en representatieve kantoor- / praktijkruimten.
De kantooretage beschikt over een eigen entree op de
begane grond en bestaat uit acht kantoor- / praktijkruimten
waarvan er zes beschikbaar zijn.

Oppervlakte: Winkel: circa 220m²
Bovenwoning: circa 280m²
Dakterras: circa 146m²

Locatie: Het object is gesitueerd op een zichtlocatie aan
één van de uitvalswegen op het bedrijventerrein Hoogeind.
Uitstekend bereikbaar met zowel eigen als openbaar
vervoer. Goede verbinding naar diverse uitvalswegen zoals
A67 (Eindhoven – Venlo), A270 (Eindhoven – Helmond) en
N279 (Veghel – Den Bosch). Aan de Lage Dijk bevindt zich
een bushalte (loopafstand ca. 2min) met aansluiting op
Helmond – Centrum en het NS – station.
Oppervlakte: Totaal circa 150m².
Eventueel beschikbaar in units van circa 15m².

Algemeen: Gratis parkeervoorzieningen in het Combicentrum. Zie www.heuvel.nl voor uitgebreide informatie.

Algemeen: Er zijn voldoende parkeerplaatsen op eigen
terrein beschikbaar.

Locatie: Combicentrum Mierloseweg is gelegen in
Helmond-West en betreft een compleet wijkwinkelcentrum
op korte afstand van het centrum van Helmond. In het
Combicentrum zijn o.a. gevestigd een slager, groentewinkel, rijwielhandel, bloemisterij, kaasspeciaalzaak etc.

VRAAGPRIJS: € 425.000,= K.K.

HUURPRIJS: € 89,= M2/P.JR EXCL. BTW
IN UNITS: VANAF € 139,= P.M. EXCL. BTW

Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs
Hoofdstraat 155, 5706 AL Helmond (Mierlo-Hout)
T.: 0492 - 66 18 84 • F.: 0492 - 66 58 60 • E.: heuvel@heuvel.nl

WWW.HEUVEL.NL

WÉRKT VOOR U

Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs
Hoofdstraat 155, 5706 AL Helmond (Mierlo-Hout)
T.: 0492 - 66 18 84 • F.: 0492 - 66 58 60 • E.: heuvel@heuvel.nl

Eijkemans Bedrijfsmakelaardij
T: 0492 - 37 13 37
info@eijkemans.nl
www.eijkemans.nl

TE HUUR

LIESHOUT

PAPENHOEF 21a KANTOOR en/of WINKEL-/ATELIERRUIMTE
KANTOORRUIMTE(N) VOORZIEN VAN:
• kwalitatief hoogwaardige afwerking;
• luxe kantoorkamers;
• balie, centrale gang, wachtruimte, toiletten;
• luchtbehandeling- en alarmsysteem;
• telefoon- en internetvoorzieningen;
• afsluitbaar terrein met camerabewaking;
• 2 parkeerplaatsen per unit.

AMBACHTWEG 12
REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTEN MET BEDRIJFSRUIMTE

HUURPRIJS
Aan de hand van uw specifieke wensen maken wij een
huurvoorstel op.

MIERLO
Locatie: Gelegen op een zichtlocatie op kleinschalig bedrijventerrein Oudven en direct zichtbaar vanaf de doorgaande
weg Helmond-Mierlo-Geldrop.
Oppervlakte:
Kantoorruimten begane grond:
Kantoorruimten verdieping:
Bedrijfsruimte:
Werkplaatskantoor:
Perceel:

circa
circa
circa
circa

136m²
130m²
2.775m²
42m²
5.016m²

TH-TK

TE HUUR

LIESHOUT

PAPENHOEF 21b NIEUWBOUW TURNKEY BEDRIJFSUNIT(S)
LUXE UNIT(S) VOORZIEN VAN:
• kwalitatief hoogwaardige afwerking;
• elektr.overheaddeur en loopdeur;
• telefoon- en internetvoorzieningen;
• eigen toiletvoorziening:
• krachtstroom (eigen meters nutsvoorz.);
• afsluitbaar terrein met camerabewaking;
• 2 parkeerplaatsen per unit.

Eventueel bestaat de mogelijkheid om het bedrijfsobject in
twee units te huren vanaf circa 1.465m². Informeer naar de
mogelijkheden.
Bijzonderheden:
• Vrije hoogte bedrijfsruimte circa 6,0m
• Drie elektrische overheaddeuren
• Mogelijkheid om met vrachtwagen rondom het object te rijden.
• Voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein
• Aanvaarding op korte termijn mogelijk
Collegiaal met Van Stekelenburg Rooijakkers makelaars

AFMETINGEN
Begane gr.
Verdieping
Vrije-/doorrijhoogte

HUURPRIJS: € 135.000,= PER JAAR EXCL. BTW
KOOPPRIJS: OP AANVRAAG

Huurprijs
€ 650,00* per unit per maand

WWW.HEUVEL.NL

WINKELRUIMTE-/ATELIERRUIMTE
met detailhandel mogelijkheden.
AFMETINGEN
Kantoor als geheel
bgg. / verdieping
ca. 130/ 130 m²
Kantoor in delen vanaf ca.
15 m²
Winkel-/atelier ca.
100 m² tot 340 m²
BIJZONDERHEDEN
• volop parkeergelegenheid eigen terrein;
• combinatiehuur met bedrijfsunit(s) is
mogelijk;
• oplevering per direct.

* excl. BTW, gas, water, elektra

ca.
78 m²
ca.
24 m²
7 m¹ / 3.50 m¹

BIJZONDERHEDEN
• koppelen units is mogelijk;
• combinatiehuur winkel-/atelierruimte is
mogelijk;
• oplevering per direct.

Schootensedreef 23 Helmond
zéér luxe kantoor
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Wilt u als ondernemer een succesvolle start
of doorgroei van uw bedrijf?
*
1e jaar € 70,00

Dan is dit representatieve kantoorgebouw met flexibele huurvoorwaarden dé kans!
Desgewenst met een “all-in” concept! En de prijs ... die is

ONGEKEND SCHERP!

3e jaar € 90,00

*

* huurprijs exclusief btw en servicekosten

• zeer hoogwaardig opleveringsniveau!

• volop parkeergelegenheid!

*

per m² per jaar

kantoor

• vanaf 140 m²!

2e jaar € 80,00
per m² per jaar

Gelegen op markante zichtlocatie op bedrijvenpark Groot Schooten met toonaangevende
bedrijven zoals o.a. Driessen HRM, Automotive Campus met vestiging TNO, E-Quest etc.

• geheel instapklaar!

per m² per jaar

• eigen afsluitbaar terrein met
camerabewaking!
• volop reclame mogelijkheden!
• mogelijkheid tot het bijhuren van opslagruimte
in achtergelegen bedrijfshal!

bedrijfshal
• multifunctionele bedrijfshal

• volop ruimte voor laden lossen goederen

• verhard buitenterrein

• vloeroppervlakte ca. 400 m²

• volop parkeergelegenheid op eigen terrein

• vrije hoogte ca. 6 m¹

• 3 overheaddeuren en 2 loopdeuren

• huurprijs op aanvraag
Eijkemans
Bedrijfsmakelaardij

Maak uw wensen kenbaar want combinatiehuur met het voorgelegen kantoor behoort tot de mogelijkheden!

T: 0492 - 37 13 37
info@eijkemans.nl
www.eijkemans.nl

Zéér hoogwaa
hoogwaardige
rdige kantoo
kantooretage!
retage!

Prachtig solitair gelegen gebouw!

DR. HOLTROPLAAN
TROPLAA 34-36, EINDHOVEN
T

VAN
A DIJKLAAN 6, WAALRE
A

• Gelegen aan de entree van kantorenpark Poot van Metz aan de
d
snelweg A2
• Opvallend en representatief kantoorcomplex
k
best
s aande uit drie
soortgelijke gebouwen
• Ca 594 m² kantoorruimt
m e gelegen op de eerst
s e verdieping
• Deelverhuur mogelijk vanaf
a ca
c 264 m²
• 12 parkeerplaatsen op eigen terrein

•
•
•
•
•
•
•

› Beschikbaar: per di
direct
rect

› Beschikbaar: per direct
direct

Multifunctioneel bedrijfsgebouw met hoogwaa
hoogwaardig
rdig kantoor!

Moderne en duurzame kantoorruimte met bedrijfsruimte!

DRAGONDER 17, VALKENS
A
WA
AARD

BOSCHDIJK 780 (GEDEELTELIJK),
TELIJK) EHV.
T

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Gelegen op industrieterrein D
De Schaaploop
Ca 6.300 m² bedrijfsruimte met
m vrije hoogte van ca 6 m¹
Ca 970 m² kantoorruimte verd
deelde over 2 bouwlagen
Ca 4.500 m² buitenterrein, de
eels verhard
Inst
s apklaar opleveringsniveau
u, voldoende parkeergelegenheid

› Beschikbaar: in ov
overleg
erleg

Gelegen op bedrijventerrein ’t Broek
Ca 640 m² bedrijfsruimte
e met
e een ent
n resol van ca 270 m²
n oor verde
eeld over twee bouwlagen
Ca 223 m² kant
Industrial look
Bouwjaar 2007
Gelegen nabij Maxima Medisch
M
Centrum Ve
Veldhoven en A
AS
SML
Op korte afstand van de snelweg gelegen

Gelegen op bedrijventerrrein Driehoeksbos bij de kruising Boschdijk-Marat
a honloop
Ca 1.992 m² kantoorruim
mte verdeeld over de 3e en 4e verdieping
Ca 1.869 m² bedrijfsruim
mte gelegen op de begane grond
Kant
n oren voorzien van lu
uxe opleveringsniveau en inst
s apklaar
Bedrijfsruimte met
e vrije h
hoogte van ca 4,5-6,7 m¹
3 elektrisch bedienbare o
overheaddeuren en 4 bovenloopk
kranen van 3,2 ton
Ruim aantal parkeerplaatsen op eigen terrein

› Beschikbaar: in o
overleg
verleg op k
korte
orte ttermijn
ermijn

Schitterende
Schitterende kantoorvilla in ’t
’t Villapark D’n Elzent!

Het betreft
betreft een karakteristieke vrijstaande kantoorvilla!

ELZENTLAAN 27, EINDHOVEN

BESTSEWEG 34, OIRSCHOT

•
•
•
•
•

• Prominent gelegen aan de
d doorgaande weg van Oirschot n
naar Best
• Op- en af
a ritten van de A
A5
5
58/A2
bereikbaar in 10 autominutten
• Ca 308 m² kant
n oorruimte
e verdeeld over drie bouwlagen

Gelegen op loopaf
a st
s and van het
e Centrum van Eindhoven
Ca 533 m² kantoorruimte verd
deeld over 3 bouwlagen
K kt i ti k inrichting
Karakteristieke
i i hti met
et authentieke
th ti k elementen
l
t
Het
e Parktheat
a er, Stadspaviljoen en het
e Stadswandelpark zijn op
o kort
r e loopaf
a stand gelegen
30 parkeerplaat
a sen op eigen terrein

› Beschikbaar: per 1 augu
augustus
stus 2015

• Ruime parkeermogelijkheden op eigen terrein

› Beschikbaar: per direct
direct

Kantoorruimten
Kantoorruimt
Balieruimten
Full
ull service ruimten
ru

Winkelruimten
Show
rooms
Showrooms
Labruimten

Bedrijfsruimten
Magazijnruimten
Logistieke ruimten

Bedrijfsruimte met kraanbaan geleiding en kantoorruimte!

Bedrijfscomplex (tevens deelverhuur) met ruim buitenterrein!

EKKERSRIJT 2056, SON

GERSTDIJK 4, HELMOND

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Gelegen op bedrijventerrein Ekkersrijt dichtbij de snelwegen A58/A2/A50
Ca 1.025 m² bedrijfsruimte met ca 270 m² kantoorruimte verdeeld over twee bouwlagen
Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein
Vrije hoogte bedrijfsruimte ca 5 m¹
3 elektrisch bedienbare overheaddeuren en kraanbaan geleiding aanwezig

Multifunctioneel bedrijfscomplex voorzien van ruim verhard buitenterrein
Gelegen op een zichtlocatie op bedrijventerrein Zuidoost Brabant (BZOB)
Ca 8.282 m² bedrijfsruimte met ca 672 m² kantoorruimte en ca 8.266 m² buitenterrein
Deelverhuur mogelijk in 4 bedrijfsunits
Vrije hoogte bedrijfsruimte ca 9,4 m¹ en vloerbelasting maximaal 2.500 kg/m²
Twee 3,2 tons bovenloop kraanbanen (Kone Crane) in bedrijfsunit 3 en 4

› Beschikbaar: per direct

› Beschikbaar: per direct

Vrijstaand bedrijfspand met representatief front op zichtlocatie!

Hoogwaardig modern bedrijfsgebouw zichtbaar vanaf N2/A2!

BAYEUXLAAN 9 / GESTELSESTRAAT 238A, EHV.

LOOYENBEEMD 11, EINDHOVEN

• Modern bedrijfsgebouw gelegen dichtbij de High Tech Campus
en bedrijventerrein De Hurk
• Ca 520 m² bedrijfsruimte en ca 200 m² kantoorruimte verdeeld
over twee bouwlagen
• Eigen parkeerterrein voorzien van 16 parkeerplaatsen en
afsluitbaar hekwerk
• Overdekte laad-/losplaats en voorzien van 3 overheaddeuren

• Modern bedrijfsgebouw gelegen op zichtlocatie (N2/A2) op
bedrijventerrein De Hurk
• Perceelsgrootte 9.560 m² waarvan ca 5.040 m² bebouwd /
bouwjaar 1998
• Ca 3.679 m² bedrijfsruimte met ca 1.453 m² kantoorruimte en 70
parkeerplaatsen
• Ca 600 m² alsmede 20 parkeerplaatsen is verhuurd aan Asito B.V.

› Beschikbaar: per direct

› Beschikbaar: per september 2015

Kantoor-/showroom-/winkelruimte op toplocatie!

Kantoorruimte gelegen op de 1e verdieping!

MARCONILAAN 6, EINDHOVEN

BEUKENLAAN 117, EINDHOVEN

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Gelegen aan de drukke rondweg op de hoek Marconilaan/Boschdijk
Het NS-station en het centrum liggen in de directe omgeving
Ca 1.222 m² kantoor-/showroom-/horeca-/winkelruimte op de begane grond
Deelverhuur in twee units: Unit 1 ca 470 m² / Unit 2 ca 752 m²
30 eigen parkeerplaatsen alsmede gratis openbare parkeerplaatsen

› Beschikbaar: per direct

Direct gelegen aan de rondweg van Eindhoven
Hoogwaardig opleveringsniveau en representatieve entree
De Hoogwaardige Openbaar Vervoerslijn (HOV) bevindt zich op loopafstand
Ca 425 m² kantoorruimte op de 1e verdieping, te huur vanaf 160 m² plus eventueel
additionele ruimte op de begane grond
• Op eigen terrein zijn 10 parkeerplaatsen beschikbaar
• Verkoop is bespreekbaar

› Beschikbaar: in overleg

www.bedrijfshuisvesting.nl www.bossers-fitters.nl
AAN- EN VERKOOP | AAN- EN VERHUUR | BELEGGINGEN | TAXATIES | ADVIES | NIEUWBOUW
BOSSERS & FITTERS Bedrijfshuisvesting B.V. Beemdstraat 48 5652 AB Eindhoven T. 040 250 70 60 www.bedrijfshuisvesting.nl www.bossers-fitters.nl info@bossers-fitters.nl

ACCELERATING SUCCESS.
Woensel

Bedrijventerrein “Flight Forum”
TE HUUR

DR. BERLAGELAAN 22-26, EINDHOVEN

TE HUUR

FLIGHT FORUM 840, EINDHOVEN

Dit volledig gemoderniseerde vrijstaande kantoorgebouw met
onderliggende parkeergarage en ruim parkeerterrein is gelegen in
Eindhoven Noord, op korte afstand van de hoofdontsluitingswegen
John F. Kennedylaan en de Boschdijk.
Door de ligging op een hoekperceel heeft het gebouw een hoge
attentiewaarde, de bereikbaarheid per openbaar vervoer is uitstekend,
de bushalte ligt voor de deur.
Het kantoorgebouw is op korte afstand gelegen van WC Woensel en
diverse onderwijsinstellingen, zoals de Rooij Pannen, het Summa College
en de Fontys Hogescholen, hierdoor is het gebouw uitermate geschikt
voor (semi)overheidsinstellingen.

• Circa 2.415 m² kantoorruimte verdeeld over vijf bouwlagen
• Deelverhuur vanaf circa 225 m² kantoorruimte
• Hoogwaardig en instapklaar opleverings niveau
• Op eigen terrein zijn 31 parkeerplaatsen beschikbaar en
13 parkeerplaatsen in ondergelegen parkeergarage en 1 garagebox
• Huurprijs kantoorruimte € 99,00 per m² per jaar, excl. BTW
• Huurprijs parkeerplaats € 500,00 per PP per jaar, excl. BTW
• Verhuur vrij van BTW is bespreekbaar

• Markant kantoorgebouw van architect “Kraaivanger” gelegen op de kop
van het bedrijventerrein “Flight Forum”
• Circa 5.100 m² kantoorruimte verdeeld over drie verdiepingen
• Deelverhuur vanaf circa 700 m²
• De kantoren worden instapklaar opgeleverd met een modern
inrichtingspakket
• Uitgebreide horeca/leisure faciliteiten op de begane grond
• Er zijn 184 parkeerplaatsen beschikbaar voor het totale gebouw
• Huurprijs kantoorruimte € 130,00 per m² per jaar, excl. BTW
• Huurprijs parkeerplaats € 1.000,00 / 750,00 per PP per jaar, excl. BTW

Verhuurinformatie: Dirk Jan Vermeer

Verhuurinformatie: Jim Orsel

Centrum
TE HUUR

Is uw vastgoed toe
aan een
proactieve benadering
van de markt?

PSV-LAAN 83-85, EINDHOVEN



Het voor verhuur beschikbare object is gesitueerd aan de PSVLaan 83
en 85 direct naast het Philipsstadion (PSV) te Eindhoven.
In de directe omgeving bevinden zich middelgrote tot grote bedrijven,
waaronder PSV, Philips, Ziggo, ROC Eindhoven en Bosch. Aan de
achterzijde van het object is een nieuw project ontwikkeld genaamd
“Hartje Eindhoven” bestaande uit een parkeergarage, appartementen
complexen en een kantoorgebouw. Deze binnenstedelijke ontwikkeling
levert samen met het PSVstadion een goede bijdrage aan de
aantrekkingskracht van de gehele omgeving.

040-212 11 10

• Modern solitair kantoorgebouw met een oppervlakte van circa 8.655 m²
verdeeld over 8 bouwlagen
• Centraal gelegen tussen Strijp-S en het Centraal Station
• Beschikbaar circa 3.534 m² kantoorruimte gelegen op de tweede, derde
en vierde verdieping
• Deelverhuur vanaf circa 600 m²
• Huurprijs kantoorruimte € 125,00 per m² per jaar, excl. BTW
• Huurprijs parkeerplaats € 1.000,00 per PP per jaar, excl. BTW

Verhuurinformatie: Dirk Jan Vermeer

Uw taxateur
voor
bedrijfsmatig
vastgoed!

Centrum
TE HUUR

PARKLAAN 58, EINDHOVEN
Deze kantoorvilla is zeer prominent gelegen op de tsplitsing van de
Parklaan met de Nachtegaallaan. De Parklaan is de hoofdverkeersader van
het “Villapark” aan de oostzijde van het centrum.
Het is de meest exclusieve kantoorlocatie in het klassieke segment en de
mooiste laan van Eindhoven met een waardevolle combinatie van voor
oorlogse woningen en kantoorvilla’s. Deze karakteristieke villa ligt op een
riant perceel in een groene setting.
Op het achtergelegen afgesloten parkeerterrein zijn circa 12 parkeerplaatsen beschikbaar voor de verhuur welke bereikbaar zijn via de Fuutlaan,
hierdoor ontstaat een parkeernorm van maar liefst 1:35, wat uitzonderlijk
is voor het centrum van Eindhoven.

• Circa 423 m² kantoorruimte op de begane grond
• De kantoorvilla is onlangs geheel gerenoveerd en met behoud van
authentieke elementen gemoderniseerd
• Het centraal station alsmede het kernwinkelgebied zijn op enkele
wandelminuten bereikbaar
• Op eigen terrein zijn 12 parkeerplaatsen beschikbaar
• Huurprijs kantoorruimte € 175,00 per m² per jaar, excl. BTW
• Huurprijs parkeerplaats € 1.250,00 per PP per jaar, excl. BTW

Verhuurinformatie: Dirk Jan Vermeer

040-212 11 10

Piet Hoebergen

Maud van Vlerken

MOB

TEL.

06-227.92.544

040-212.11.10

Bedrijventerrein “De Hurk”

Centrum Eindhoven
TE HUUR

Automotive Campus
TE HUUR

TE HUUR

DILLENBURGSTRAAT 5-7, EINDHOVEN

GELDROPSEWEG 26-28, EINDHOVEN

STEENOVENWEG 19, HELMOND

• Diverse representatieve kantoorvleugels gelegen op bedrijventerrein
“De Hurk”
• Unit 7A: circa 160 m² kantoorruimte/showroom op de begane grond
• Unit 5E: circa 385 m² kantoorruimte op de tweede verdieping
• Unit 5F: circa 200 m² kantoorruimte op de tweede verdieping
• Volledig gerenoveerd en o.a. voorzien van nieuwe vloerbedekking
• Zeer goed bereikbaar door ligging nabij de op en afrit N2 en Rondweg
van Eindhoven
• Ruime parkeervoorzieningen op eigen terrein
• Huurprijs kantoorruimte € 80,00 per m² per jaar, excl. BTW
• Huurprijs parkeerplaats € 500,00 per PP per jaar, excl. BTW

• Instapklare kantoorunits beschikbaar op basis van ﬂexibele voorwaarden
• Deelverhuur is mogelijk vanaf 13 m²
• Het gebouw beschikt over een representatieve entree met receptie
• Gelegen nabij het centrum van Eindhoven
• Op enkele minuten loopafstand van het NSStation en een bushalte
• Op achtergelegen eigen terrein zijn parkeerplaatsen beschikbaar
• Huurprijs kantoorunit vanaf € 162,50 per maand, excl. BTW
• Huurprijs parkeerplaats € 850,00 per PP per jaar, excl. BTW

• Vrijstaand representatief kantoorgebouw met hoogwaardig afgewerkte
kantoorruimte en buitenterrein
• Circa 550 m² kantoor / laboratoriumruimte op de begane grond
• Circa 422 m² kantoorruimte op de eerste verdieping
• Het gebouw beschikt over een representatieve entree met receptie
• Instapklaar opleveringsniveau
• Op eigen terrein zijn 34 parkeerplaatsen beschikbaar
• Huurprijs kantoorruimte € 90,00 per m² per jaar, excl. BTW
• Huurprijs parkeerplaats € 200,00 per PP per jaar, excl. BTW

Verhuurinformatie: Sjoerd van Nieuwburg

Verhuurinformatie: Sjoerd van Nieuwburg

Verhuurinformatie: Dirk Jan Vermeer

Bedrijventerrein “Doornhoek”

Bedrijventerrein “Eindhoven Airport”
TE HUUR / TE KOOP

Bedrijventerrein “Esp”
TE HUUR

TE HUUR

DOORNHOEK 3870, VEGHEL

JAN HILGERSWEG 9-11, EINDHOVEN

ESP 106A / ESP 108, EINDHOVEN

• Vrijstaand representatief, zeer compleet bedrijfsgebouw met
hoogwaardige afgewerkte kantoorruimte en ruim buitenterrein
• Circa 705 m² kantoorruimte verdeeld over drie verdiepingen
• Circa 540 m² bedrijfsruimte
• Circa 325 m² open bedrijfsruimte
• Circa 2.500 m² buitenterrein / uitbreidingsmogelijkheden
• Er zijn circa 50 parkeerplaatsen gelegen op voorgelegen parkeerterrein
• Huurprijs € 145.000,00 per jaar, excl. BTW
• Koopprijs op aanvraag

• Modern grootschalig distributiecomplex bestaande uit bedrijfsruimten
en kantoorruimten
• Circa 2.592 m² bedrijfsruimte I, circa 3.000 m² bedrijfsruimte II en
circa 643 m² kantoorruimte
• De bedrijfsruimte beschikt over een vrije hoogte van circa 8 m¹ en
diverse loadingdocks met laadkuil en elek. bedienbare overheaddeuren
• Gelegen nabij de toegangsweg naar Eindhoven Airport en nabij afritten
naar de A2
• Het object beschikt over 30 parkeerplaatsen gelegen op eigen terrein
• Huurprijs bedrijfsruimte € 52,50 per m² per jaar, excl. BTW
• Huurprijs kantoorruimte € 85,00 per m² per jaar, excl. BTW

• Modern bedrijfsverzamelcomplex bestaande uit diverse instapklare
bedrijfsruimten met kantoren waarvan 2 bedrijfsruimtes beschikbaar zijn
• Esp 106A: circa 310 m² bedrijfsruimte, circa 101 m² entresolvloer en
circa 30 m² kantoorruimte
• Esp 108: circa 207 m² bedrijfsruimte en circa 202 m² kantoorruimte/
showroom verdeeld over de begane grond en eerste verdieping
• Gelegen aan de entree van het moderne, zeer representatieve
bedrijventerrein “Esp” te Eindhoven Noord
• Beide objecten beschikken over 4 zelfstandige parkeerplaatsen
• Huurprijs Esp 106A: € 18.000,00 per jaar, excl. BTW
• Huurprijs Esp 108: € 23.400,00 per jaar, excl. BTW

Verhuurinformatie: Dirk Jan Vermeer

Verhuurinformatie: Dirk Jan Vermeer

Verhuurinformatie: Sjoerd van Nieuwburg

Bedrijventerrein “Kapelbeemd”

Bedrijventerrein “De Stad”
TE HUUR

Ons team staat voor u klaar!
TE KOOP

HOPPENKUIL 29A EN 29B, EINDHOVEN

DEN UITVANCK 1, OIRSCHOT

• Twee multifunctionele bedrijfsruimtes met kantoorruimte met een
ruim afsluitbaar buitenterrein
• Hoppenkuil 29A: ca. 325 m² bedrijfsruimte en ca. 100 m² kantoorruimte
• Hoppenkuil 29B: ca. 325 m² bedrijfsruimte en ca. 100 m² kantoorruimte
• De twee ruimtes kunnen eenvoudig samengevoegd worden
• De bedrijfsruimte beschikt over een vrije hoogte van circa 5 m¹
• Parkeren op eigen terrein voor de deur
• Huurprijs Hoppenkuil 29A: € 27.000,00 per jaar, excl. BTW
• Huurprijs Hoppenkuil 29B: € 27.000,00 per jaar, excl. BTW

• Vrijstaand representatief bedrijfsruimte met opstallen gelegen op
een ruim perceel van circa 2.870 m²
• Hoofdgebouw: circa 1.000 m² bedrijfsruimte en circa 100 m²
kantoorruimte
• Opslagloods/bijgebouw: circa 192 m² bedrijfsruimte
• Opslagloods/halfopen bijgebouw: circa 288 m² opslagruimte
• Gedeeltelijke verkoop is bespreekbaar
• Op eigen terrein zijn 10 parkeerplaatsen gelegen. Eventuele uitbreiding
hiervan is mogelijk
• Koopprijs € 560.000,00 kosten koper

Verhuurinformatie: Dirk Jan Vermeer

Verhuurinformatie: Sjoerd van Nieuwburg

Robert Kok

Dirk Jan Vermeer

MOB

MOB

06-205.22.911

06-515.27.148

Sjoerd van Nieuwburg

Jim Orsel

MOB

MOB

06-110.79.073

WWW.COLLIERS.NL

06-309.45.742

RAADHAGE MAKELAARDIJ
VEGHEL, BEATRIXSINGEL 1A

Karakteristiek, voormalig schoolgebouw (‘Don Bosco’) met een
vloeroppervlakte van ca. 1.160 m².
Het object met een gedeeltelijk perceel ter grootte van ca. 2.730 m² is
gunstig gelegen op loopafstand van centrum Veghel!
Bouwjaar: ca. 1937
Vloeroppervlakte: ca. 1.160 m²
Perceelsoppervlakte: ca. 2.730 m²

Kijkdagen: 10 juli 2015, van 16:00 tot 17:30 uur.
24 juli 2015, van 16:00 tot 17:30 uur.
Inschrijftermijn: Tot uiterlijk 3 augustus 2015 om 15:00.
Notaris: Actor Notarissen De Beer & Deddens Veghel
De verkoopbrochure, voorwaarden en inschrijfformulier zijn
verkrijgbaar bij Raadhage Makelaardij.

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING

VEGHEL, REMBRANDTLAAN 17 F

De unieke mogelijkheid om in
bedrijvenplein Rembrandt een aparte
kantoorruimte te betrekken met alle
gemakken van de gezamenlijke
voorzieningen!

EINDHOVEN, HERTOGSTRAAT 14, 16, 18

Separaat te huren of in zijn geheel, vanaf
een oppervlakte van ca. 45 m².

Beleggingsobject op prima locatie
nabij het centrum van Eindhoven.
Dit object bestaat uit 7 woonappartementen, een fietsenstalling en
5 garageboxen
Voor deze locatie is het bestemmingsplan
Stratum binnen de Ring 2 van toepassing
en heeft de bestemming: Gemengd.

Gelegen op de 1e verdieping op zichtlocatie
langs N279 in Veghel.

Aanbiedingsprijs: € 1.095.000,- k.k.

Huurprijs: vanaf € 450,- per maand
(excl. Nuts)

Huuropbrengst: ca. € 80.000,- per jaar netto
Perceelsoppervlak: ca. 446 m²

Vloeroppervlak: vanaf ca. 45 m² tot 90 m²

BELEGGINGSOBJECT
TE HUUR
UDEN, PANNEBAKKERSTRAAT 14

TE KOOP
Kantoor, magazijn, bedrijfsruimte en
inpandige woonruimte gelegen op
industrieterrein Loopkant / Liessent te
Uden. Met voldoende parkeergelegenheid
op eigen afsluitbaar terrein.

VEGHEL, DE AMERT 102

Representatieve bedrijfsruimte met
kantoor op goede locatie nabij A-50 en
N-279 met modern uiterlijk gelegen op
een gunstige locatie aan de rand
van bedrijventerrein “De Amert”
te Veghel.

Aanbiedingsprijs: € 375.000 k.k.
Huurprijs: € 43.000,- per jaar excl. BTW
Bouwjaar: 1992
Bouwjaar: 1996
Oppervlakte inpandige woning: ca. 145 m²
Bedrijfshal: ca. 525 m²
Oppervlakte bedrijfsruimte: ca. 290 m²
Entresol beton: ca. 180 m²
Perceelsoppervlak: 1.259 m²
Kantoor: ca. 260 m²

MET INPANDIGE WOONRUIMTE
TE KOOP

TE HUUR

STATIONSSTRAAT 20 • 5461 JV VEGHEL
TEL. 0413-37 89 21 • E-MAIL INFO@RAADHAGE.NL

WWW.RAADHAGE.NL

CLMN | LEXPERIENCE Notariaat

Bij wie kun je nog terecht voor raad?
Ik bedoel geen technisch advies
maar gewoon goede raad. Er is
tegenwoordig een woud aan consultants. En op elk vlak zijn er adviseurs
te vinden die je willen bijstaan voor
een specifiek vraagstuk. Maar wie
kun je tegenwoordig nog benaderen
voor goede raad of gewoon een
gesprek over de zaken die je bezighouden? Zijn er nog echte raadgevers
en zijn die überhaupt wel nodig?
“Goede raad is duur” betekent dat
het moeilijk kan zijn om een goede
oplossing te vinden. Daar staat
tegenover dat goede raad goud waard
is. Enigszins berustend klinken ten
slotte de woorden “Komt tijd, komt
raad“. De drie gezegdes geven elk
mooi aan waar het om gaat.
Door de dagelijkse aandacht voor primaire processen komt bijvoorbeeld
een ondernemer vaak niet of nauwelijks toe aan reflectie. Hij beslist op
gut feeling of op basis van ervaring
of advies van een ander. Maar het
zou zinvol zijn om juist wel tijd te
maken voor reflectie (goede raad is
immers duur). We piekeren allemaal
wel eens. Je ligt dan bijvoorbeeld
’s-nachts wakker van een probleem.
Je blijft maar malen en stopt er veel
tijd in – eigenlijk op het verkeerde
moment. Je krijgt geen grip op de
zaak.

Raad
Nadenken of filosoferen is niet alleen
denken, maar ook stelling nemen
tegenover je eigen denken. Op die
manier komt er ruimte tussen je
vraag (de kwestie) en je denken
daarover. In de ruimte die ontstaat
door je vraag te onderzoeken, kun je
vervolgens een standpunt innemen
om die vraag bijvoorbeeld vanuit een
ander gezichtspunt te bekijken.

Je blijft in kringetjes ronddraaien
maar wordt niet wijzer. Op gegeven
moment weet je het niet meer.
Wanneer je een probleem wil oplossen, ga je meestal op zoek naar een
antwoord. Het probleem is vaak
echter geen vraag, maar juist een
antwoord. Een antwoord dat je in de
weg zit. Misschien wel al heel lang.
Maar mogelijk zoek je al tijden naar
een antwoord terwijl je eigenlijk nog
nooit de juiste vraag hebt gesteld.
Consultants en adviseurs geven
antwoorden. Maar het antwoord van
vandaag kan morgen al achterhaald
zijn. Als je aan zo’n antwoord vasthoudt, ben je dus niet vrij. Het gaat
vaak ook niet om het antwoord op die
ene vraag. Mogelijk moet je eerst de
juiste vraag onder ogen zien of moet
je de concrete vraag in een breder
verband, vanuit verschillende
gezichtspunten benaderen. Dat geeft
ruimte en nieuwe zin.
Goede raad is goud waard. Een raadgever kan helpen bij het vinden van
de juiste vraag of bij het belichten van
verschillende gezichtspunten. Hij kan
vrij denken, goed luisteren, samenvatten, inleven en vragen stellen.

Hij betracht geduld en helpt je de
goede uitgangsvraag te vinden of de
concrete vraag ruimer te benaderen.
Het is ook de kunst om je gedachten
precies te formuleren. Kortom, met
een raadgever kun je een “goed
gesprek” voeren. Denk bijvoorbeeld
aan de filosofie van Socrates.
Voor een goed gesprek heb je tijd en
rust nodig (komt tijd, komt raad).
Door met een raadgever af te spreken,
maak je tijd. Die tijd kan vervolgens
nuttig worden besteed omdat de
raadgever je bij de les houdt. Hij
voorkomt dat je gaat piekeren of in
kringetjes ronddraaien. In een

CLMN | Van Iersel Luchtman Advocaten

Ontwikkelingen in
het zorgvastgoed
De zorgsector is de afgelopen tijd
ingrijpend veranderd. Bezuinigingen,
het scheiden van wonen en zorg, het
afschaffen van de AWBZ en de invoering
van de Wmo zijn daarvan maar enkele
voorbeelden. Vrijwel elke dag bepalen
de veranderingen in de zorg een deel
van het nieuws. De wijzigingen die de
zorgsector doormaakt, hebben
automatisch ook gevolgen voor het vastgoed dat gebruikt wordt in deze sector.
Er is veel leegstand en zorginstellingen
vragen zich af hoe zij de leegstaande
gebouwen weer een (nieuwe) functie
kunnen geven.
In dit artikel worden twee recente
ontwikkelingen op het gebied van het
zorgvastgoed besproken. De eerste
ontwikkeling is het combineren van een
zorg- en een huurovereenkomst. Doordat met name ouderen langer thuis
(moeten) blijven wonen en veel minder
mogelijkheden hebben om naar een
verzorg- of verpleegtehuis te gaan,
wordt er steeds meer zorg aan huis
verleend. Het komt daarom geregeld
voor dat met een bewoner zowel een
huur- als een zorgovereenkomst wordt
gesloten. Als verhuurder kunt u er
belang bij hebben om de huurovereenkomst te kunnen beëindigen op het
moment dat de zorgovereenkomst tot
een einde komt. Maar kan dat zomaar?
In dit artikel wordt de recente jurisprudentie op dit gebied behandeld.

De tweede ontwikkeling die niet onbesproken mag blijven, ziet op de nieuwbouw van zorgappartementen en de
toets van het bouwplan aan het bestemmingsplan. Ook deze ontwikkeling is een
rechtstreeks gevolg van het feit dat
mensen steeds langer thuis (moeten)
blijven wonen en zorg aan huis krijgen.
Dit leidt tot de ontwikkeling van appartementencomplexen waarin weliswaar
gewoond wordt, en er dus geen sprake is
van een verzorg- of verpleegtehuis,
maar waarbij het verlenen van zorg wel
een belangrijke pijler vormt. Hoe wordt
de bouw van een dergelijk complex
getoetst aan het bestemmingsplan? De
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State (hierna: “de Afdeling”)
heeft over dit vraagstuk een oordeel
geveld. De uitspraak van de Afdeling
wordt in dit artikel ook behandeld.
De verhouding tussen een zorg- en
een huurovereenkomst
Op 15 januari jl. heeft de kantonrechter
Oost-Brabant beslist dat een huurovereenkomst voor woonruimte kon eindigen
vanwege de beëindiging van de zorgovereenkomst. Aan de wettelijke opzeggingsgronden voor het beëindigen van
woonruimte was niet voldaan, maar
desondanks had de huurder geen recht
op huurbescherming. Er was weliswaar
sprake van een huurovereenkomst,
maar deze was zodanig verbonden met
de zorgovereenkomst dat de huurovereenkomst bij het einde van de zorgovereenkomst niet in stand kon blijven.

rustige omgeving helpt hij je om eens
goed te kunnen nadenken over wat je
doet, wat je van waarde vindt (of wat
niet meer). Echt de diepte opzoeken
met je denken lukt soms beter
samen met een raadgever.
Raadgeving gaat niet over diagnose,
behandeling of coaching. Een raadgever is een vertrouwenspersoon
waar je een goed gesprek mee kunt
voeren over alle onderwerpen die je
bezighouden. In een open dialoog
bespreek je soms een ingrijpende
levensvraag, soms een ingewikkeld
probleem of bijvoorbeeld een pijnlijke
kwestie. Er is daarbij sprake van
gelijkwaardige gesprekspartners.

Hoe ver kun je komen met je denken
en waar heb je wel of geen invloed
op? Dat is een interessant proces.
Met de kennis en ervaringen die
wij de afgelopen decennia hebben
opgedaan in opleiding en heel veel
gesprekken, hebben de raadgevers
van Lexperience voldoende bagage
om met u een goed gesprek te
voeren. Informeer vrijblijvend eens
naar de mogelijkheden.
Eric de Jong

LEXPERIENCE Notariaat
Gebouw Zandstaete
Julianaplein 10A, Postbus 1942
5200 BX ‘s Hertogenbosch
T: +31 (0) 73 – 615 80 10
F: +31 (0) 73 – 615 80 20
M: +31 (0) 651 – 199 155

www.lexperience.nl

Van Iersel Luchtman N.V.
Kantoor Breda
Wilhelminapark 15
Postbus 4810
4803 EV Breda

> Anne Butterhoff

De kantonrechter oordeelde dat de zorgovereenkomst prevaleerde en dat voor
de huurster duidelijk moest zijn geweest
dat zij de woning moest verlaten als de
zorgovereenkomst zou eindigen. Daarbij
hechtte de kantonrechter grote waarde
aan de wijze waarop de overeenkomsten
aan elkaar gekoppeld zijn. Hieruit volgt
dat de manier waarop de huur- en zorgovereenkomst zijn opgesteld een groot
verschil kan maken. Het is van belang
om het onderlinge verband tussen de
beide overeenkomsten te benadrukken
en goed te beschrijven. Er wordt door
kantonrechters immers niet zomaar
afgezien van de wettelijke huurbescherming voor huurders van woonruimte!
Het loopt echter niet altijd goed af voor
de verhuurder. Op 14 december 2014
oordeelde het gerechtshof in ’s-Hertogenbosch namelijk anders. Ook in deze
kwestie stond in de huurovereenkomst
omschreven dat de huurovereenkomst
onlosmakelijk is verbonden met de
woonbegeleidingsovereenkomst. Verder
stond opgenomen dat de bewoonster de
woning alleen kon huren zolang de
woonbegeleidingsovereenkomst in stand
bleef, de woonbegeleiding belangrijker
was dan het huren en de huurder geen
aanspraak kon maken op huurbescherming. In deze zaak vond het Hof dat het
enkele feit dat de woonbegeleidingsovereenkomst was geëindigd niet ook
het einde van de huurovereenkomst
betekende. Uit deze uitspraak blijkt dat
het niet voldoende is om alleen op te

Tel. +31 (0)88 90 80 606
Fax. +31 (0)88 90 80 600
www.vil.nl
schrijven dat sprake is van samenhang.
Er moet (tenminste) ook duidelijk
worden vermeld waarom sprake is van
zodanige samenhang, dat er van huurbescherming geen sprake is.
Al met al zal de jurisprudentie zich op dit
punt nog nader moeten ontwikkelen.
Het is in elk geval belangrijk om veel
aandacht te besteden aan de tekst van
de overeenkomsten.
Woon-zorgcomplex en het
bestemmingsplan
Op 25 maart 2015 heeft de Afdeling een
oordeel geveld over de vraag of een
woon-zorgcomplex past binnen de
bestemming “bijzondere doeleinden”.
Binnen deze bestemming vallen “sociale
en/of maatschappelijke doeleinden”.
De bezwaarmaker betoogde dat de
nadruk lag op wonen en niet op het
verlenen van zorg.
De Afdeling volgde de bezwaarmaker
niet in zijn standpunt en overwoog dat de
zorgsector aan verandering onderhevig
is. Dit leidt ertoe dat er steeds meer
kleinschalige initiatieven in het leven
worden geroepen waarbij zorg wordt
aangeboden in combinatie met (zelfstandige) bewoning, aldus de Afdeling.
Verder was de Afdeling van mening dat
in dit specifieke geval er voldoende
begeleiding en zorg aan de bewoners
werd geboden om binnen de bestemming “bijzondere doeleinden” te vallen.
Daarbij was onder meer van belang dat

de hoofdbewoners minimaal 14 uur zorg
per week moesten afnemen. Daarnaast
werden er tal van services verleend,
zoals het begeleiden van bewoners naar
ziekenhuizen en huisartsen en was er
een verpleegpost met 24-uurs zorg
aanwezig.
In dit geval viel het oordeel dus uit in
het voordeel van de houder van de
vergunning, maar dat zal zeker niet
altijd het geval zijn. Het is van belang
dat er voldoende zorgelementen aanwezig zijn en de nadruk dus niet teveel ligt
op het enkele wonen. Het loont dus de
moeite u goed te laten voorlichten over
het geldende bestemmingsplan, als u
een woon-zorgcomplex wilt gaan (laten)
bouwen.
Wilt u meer weten over deze onderwerpen? Bezoekt u dan ons event
“Waarborg de Zorg” op 25 juni a.s.
Voor meer informatie kunt u verder
contact opnemen met Anne Butterhoff.
Anne Butterhoff-Veelenturf, a.butterhoff@vil.nl

Op de hoogte blijven van de laatste
juridische ontwikkelingen?
Volg ons via LinkedIn en/of Twitter.
Van Iersel Luchtman is actief in diverse
branches. Een aantal van onze
specialisten hebben zich verenigd in:

afval

retail

zorg

Deurne

Valkenswaard

De Wever 8, 20, 34
winkelruimte
te huur

Winkelruimte gelegen in
het centrum van Deurne

De Kerverij

winkelruimte
te huur

Aantrekkelijk gelegen
winkelruimte
tussen landelijke
publiekstrekkers

Huurprijs: vanaf € 105,- /m2

Huurprijs: Op aanvraag

In het winkelhart van Deurne, zijn nog een paar zeer fraaie (nieuwbouw) winkelpanden te huur die onlangs
in prijs zijn verlaagd.

De winkels worden casco aangeboden maar in overleg kunnen er afspraken worden gemaakt over een casco
plus oplevering.

Winkelcentrum De Kerverij is een prachtig vormgegeven winkelgebied in het centrum van Valkenswaard met ruime parkeergelegenheid (200 parkeerplaatsen). Met winkels als Lidl (net uitgebreid), C&A, Dolcis, Witteveen, Gall & Gall, Op=Op Voordeelshop, Vodafone en enkele
horecagelegenheden biedt Winkelcentrum De Kerverij een aantrekkelijke winkelomgeving.
Aansluitend op De Kerverij bevindt zich de Corridor. In dit voetgangersgebied zijn net als in De
Kerverij veel aantrekkelijke landelijke winkelketens te vinden. Vanuit de wijde omtrek heeft het
centrum van Valkenswaard een grote aantrekkingskracht om gezellig te komen winkelen en te genieten van de aanwezige horeca. Interesse? Wij maken graag een aantrekkelijk voorstel!

Helmond

Helmond

Te huur zijn De Wever 8 (223 m²), De Wever 20 (130 m²) en De Wever 34-38 (475 m² bvo, eventueel te splitsen
in kleinere winkels). De winkels liggen in het winkelgebied Wolfsberg waarin momenteel huurders zijn
gevestigd als Albert Heijn, Hema, C&A, Shoeby, Primera, Hunkemöller etc.

W.C. Brandevoort
winkelruimte
te huur

Al winkelruimte te huur
vanaf 50 m²!

Markt 41

winkelruimte
te huur
te koop

Winkel-/horecalocatie in
hartje centrum Helmond

Vraagprijs: € 175,- /m2
op jaarbasis

Huurprijs: Op aanvraag

In het prachtige winkelcentrum van de wijk Brandevoort in Helmond zijn nog enkele winkel / horecaruimten
te huur. Winkel- en horecaruimten zijn al te huur vanaf 50 á 100 m².
In het winkelcentrum zitten sprekende namen als Albert Heijn, Jumbo, Hema, Zeeman, Primera, Bakkerij
’t Bakkertje, Slagerij Vogels, Gall & Gall, Cafetaria Brandevoort, Domino’s Pizza etc.
Om en nabij het winkelcentrum is het zeer makkelijk en gratis parkeren voor de consument. Kortom: een
centrumvoorziening die aansprekend is voor de hele wijk Brandevoort.

VP&A Makelaardij B.V.

 Spoorlaan 432
 5038 CX Tilburg
Tel. 013 - 539 0000

Helmond heeft zo’n 90.000 inwoners en een groter verzorgingsgebied met dorpen als Gemert en Deurne in
de nabijheid die op Helmond gericht zijn als grootste dichtstbijzijnde stad.

 info@vpagroep.nl
 www.vpagroep.nl

UW PARTNER BIJ
VERKOOP/VERHUUR
VAN COMMERCIEEL
TE HUUR

Oudevensestraat 4
te Mierlo

VASTGOED
4Realty Bedrijfshuisvesting is een jong makelaarskantoor geheel
gericht op bemiddeling bij commercieel vastgoed en dan met
name in het MKB segment. Daar zit ons netwerk en zijn we actief.

Huurprijs
op aanvraag
Zeer charmante kleinschalige atelier-, showroom-, kantoorruimte, gelegen op
het terrein van Peter Brüsewitz Tuinornamenten en buitenmeubilair.
De tuin heeft een parkachtig karakter en is zeer sfeervol mede vanwege de
aanwezigheid van alle tuinmeubelen en ornamenten en prachtige bomen en
potplanten. De ligging aan de Geldropseweg zorgt voor veel passanten en
een prima zichtlocatie.

Dus bent u op zoek naar een professionele partner die uw belangen
behartigd specifiek in het MKB segment van de markt, dan zijn
wij uw ideale partner.
Neem contact met ons op, we zijn u graag van dienst!

040 304 15 13

TE HUUR

TE KOOP

Kruisstraat 96
te Eindhoven

Maria van
Bourgondiëlaan 2C
te Eindhoven

Huurprijs
op aanvraag

Hoogwaardig afgewerkt horecaobject van ca. 105 m², gelegen aan de
Kruisstraat, nabij de Woenselse Markt. Het object is geheel gerenoveerd en een complete inventaris is over te nemen, waardoor er een
instapklare ruimte gehuurd kan worden. Boven de horecaruimte
zijn een 2-tal appartementen gelegen. Gecombineerd huren met de
woonruimte is bespreekbaar.

Koopprijs
op aanvraag

!Beleggingsobject!
Geheel verhuurde (medische) praktijkruimte nabij groot zorgcentrum,
kinderopvang en andere zorgaanbieders. Modern qua architectuur en
volledig afgewerkt aan de binnenzijde. Het object is geheel verhuurd
en heeft een oppervlakte van ca. 245 m².

Uw makelaar voor
bedrijfsmatig vastgoed!

Wordt u ook ondernemer in Brandevoort? Informeer naar de mogelijkheden!

Midden op De Markt in Helmond, tegenover winkels als Sting en H&M en direct naast C&A ligt dit zeer fraaie
pand (voormalige Schoenenreus). De winkel is nu 331 m² groot met 4-5 parkeerplaatsen aan de achterzijde.
De parkeerplaatsen kunnen ook bij de winkel worden getrokken waardoor 390 m² winkel ontstaat. De winkel
heeft een frontbreedte van maar liefst 9 meter en is verder recht toe recht aan. Verder is er nog een vloer,
plafond met verlichting, magazijn, pantry en toilet aanwezig. Aanpassingen zijn in overleg mogelijk.

Marconilaan 12
5621 AA EINDHOVEN
tel. 040-304 15 13
info@4realtybhv.nl
www.4realtybhv.nl
facebook.nl/
4realtybedrijfshuisvesting

• BEDRIJFSHAL 1, groot circa 3.262 m

BVO, onderzijde dak 6.70 m1, vrije hoogte
6.15 m , met overheaddeuren, twee rijen staalkolommen, verwarming via
gasheathers, t.l.-verlichting;
BEDRIJFSHAL 2, groot circa 828 m2 BVO, onderzijde dak 6.70 m1, Vrije hoogte
5.35 m1, met overheaddeuren, verwarming via gasheathers, t.l.-verlichting;
2

1

•

• KANTOORRUIMTE, groot circa 160 m

in twee verdiepingen, op begane grond
met parketvloer, systeemplafond, airco en isolatieglas, op verdieping spreekkamer, showroom, kantine met tegelvloer, systeemplafond en pantry,
aansluitende rokersruimte, showroom en technische ruimte;
2

• OPEN OPSLAG, groot circa 2 x 644 m
•

met vrije hoogte 5.56 m1, dak-, zijkanten
en achterzijde isolerende sandwichpanelen;
Buitenterrein met twee entreepoorten: in- en uitrit naar Lage Akkerweg en
Holberg;
2

• PERCEEL 10.439 m ; uniek perceel in Someren;
• Bestemmingsplan: bebouwingspercentage 80%, goothoogte 8 m ,

TE KOOP IN SOMEREN: LAGE AKKERWEG 15
Bedrijfsruimte met kantoorruimte en open opslagruimte
op perceel van ruim 1 hectare op zichtlocatie.
VRAAGPRIJS:
AANVAARDING:

€ 1.750.000,= K.K. EXCL. BTW
SPOEDIG

2

1

Voor meer informatie en een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging:
Raadhuis Makelaars, Postel 10, 5711 ET Someren, tel: 0493-497050 of
info@raadhuismakelaars.nl

nokhoogte 11-15 m
Uitstekende wegverbindingen naar Eindhoven, Venlo, Helmond en Weert.
1

•

Voor meer informatie en een afspraak voor een vrijblijvende bezichtiging:
Raadhuis Makelaars, Postel 10, 5711 ET Someren, tel: 0493-497050 of
info@raadhuismakelaars.nl

TE HUUR/TE KOOP

Postel 9 SOMEREN

• In centrum gelegen kantoor-/praktijkruimte;
• Circa 115 m BVO;
• Object ingericht met vloerbedekking, systeemplafond,
2

toilet, pantry, spreekkamer en alarm;

TE HUUR

Kanaalstraat 101 D SOMEREN

• Hoogwaardige, moderne bedrijfsruimte met

SCHOOLSTRAAT 2B SOMEREN

• Op ZICHTLOCATIE gelegen bedrijfspand met

representatieve kantoorruimte;

representatieve kantoorruimte;

• Bedrijfshal variabel beschikbaar: 450 – 1.000 m ;
• Object voorzien van vloerverwarming, aardwarmte en
2

hoogwaardige isolatie;

• Ideaal als kantoor, praktijk of publiekverzorgend ambacht;
• Bestemming “gemengde doeleinden”;
• Gratis parkeren;
• Vrij van btw; ook voor medici interessant.

• Hoogte hal 6 meter;
• Buitenterrein in overleg (mede) te gebruiken;
• Bestemming “bedrijven”;
• Uitstekende ligging op hoofdbedrijventerrein Someren;
• Bouwjaar: 2012.

HUURPRIJS:
KOOPPRIJS:

HUURPRIJS:

€ 16.000,= per jaar
€ 175.000,= k.k.

TE HUUR/TE KOOP

€ 50,= per m2 per jaar excl. btw

• Bedrijfshal 590 m

met gasheather, systeemplafond, 4
meter vrije hoogte, overheaddeur;
2

• Kantoorruimte: receptiekantoor 39 m , spreekkamer 9 m ,
2

2

directiekantoor 25 m op verdieping en kantineruimte
36 m2;
2

• Verhard voorterrein;
• Bestemming “bedrijven”: perifere detailhandel mogelijk;
• Uitstekende ligging bij entree naar bedrijventerrein.
HUURPRIJS:
KOOPPRIJS:

€ 2.700,= per maand excl. btw
in overleg

Nieuwbouw bedrijfsunits!

Kantoor met bedrijfsruimte!

Gekoelde bedrijfsruimte!

BEL ROB 073 - 80 000 08 / 06 - 14 69 93 63

BEL ARJAN 073 - 80 000 08 / 06 - 25 28 94 46

BEL ARJAN 073 - 80 000 08 / 06 - 25 28 94 46

TE HUUR

TE HUUR

v.a. ca.

v.a. ca.
2

TE HUUR/TE KOOP

ca. 9.550
2

400 M

350 M

M2

Rooseveltlaan10 te Veghel

De Amert 134 te Veghel

Liessentstraat 4 – 6 te Uden

Geschakelde nieuwbouw bedrijfsunits gelegen op zichtlocatie aan de A50 (Eindhoven – Nijmegen), op bedrijventerrein
“De Dubbelen” te Veghel. Units variërend van circa 400 m²
BVO tot circa 760 m² BVO. Combineren van de units is mogelijk. De units kunnen desgewenst op maat worden ontwikkeld. Aanvaarding per direct. Naast de genoemde
nieuwbouwunits is er tevens nog circa 750 m² showroomruimte beschikbaar in de bestaande bouw.

Een geschakeld bedrijfsobject, bestaande uit ca. 230 m²
kantoorruimte verdeeld over 2 bouwlagen. Alsmede ca.
115 m2 bedrijfsruimte en een entresol van circa 115 m2. O.a.
voorzien van een overheaddeur, hekwerk met poort en
parkeerplaatsen. Directe ligging aan de A50 en de N279.
Aanvaarding in overleg.

Een nagenoeg geheel gekoeld bedrijfscomplex, thans in gebruik bij een verwerkingsbedrijf in groenten en fruit, bestaande
uit ca. 8.650 m² bedrijfsruimte en circa 900 m2 kantoor-, kantine-,
was- en kleedruimte. Twee laadkuilen met docks, deels koel
deels vries. Eventueel in delen vanaf circa 4.250 m2. Nabij de
N264 met een aansluiting op de A50. Ruim buitenterrein.
Uitbreidingsmogelijkheden t.b.v. parkeren. Aanvaarding in
overleg. Collegiaal met Bernheze Makelaars

TK-TH

VRIJSTAAND BEDRIJFSGEBOUW

TK

Uden, Frontstraat 7a / Handelslaan 13

Uden, Goorkensweg 1

Partner
Bedrijfshuisvesting B.V.

Velmolenweg 149
Postbus 456
5400 AL Uden

Vraagprijs:
€549.000,- k.k.

Vraagprijs:
€695.000,- k.k.

Aanvaarding: in overleg

Aanvaarding: in overleg

Vrijstaand bedrijfsgebouw op bedrijventerrein “Loopkant-Liessent” te Uden. Gelegen op de
hoek Frontstraat/Handelslaan.
Bedrijfsruimte:
Circa 750 m2

Tel. 0413-255 366
Fax 0413-268 400

Kantoor:
Circa 250 m2

info@pbhv.nl
www.pbhv.nl

Perceel oppervlak:
1.856 m2

TH

Voorzieningen o.a.:
• Verwarming
• Showroom
• Kantine
• Kantoor
• Overheaddeuren
Huur is bespreekbaar.

FUNCTIONELE BEDRIJFSRUIMTE

Bouwjaar: 1980
Tuincentrum/kas: circa 1700 m2
Het gebouw is momenteel in gebruik als
tuincentrum.
Het gebouw heeft de volgende indeling:
• Ruime parkplaats van circa 710 m2.
• Entree, kas van circa 522 m2 voorzien van
tuinverharding, middels schuifdeur doorgang
naar de ruime kas van circa 1047 m2.

• De ruime kas is voorzien van een c.v. ruimte
(circa 15 m2), kantoor (circa 15 m2),
kantine (circa 15 m2) en wasruimte
(circa 15 m2) met dames en heren toilet.
• De kas wordt via skeletverwarming
verwarmd.

RUIME WINKELRUIMTE

Uden, Mgr. Bosstraat 47-49

Huurprijs:
€65.000,- per jaar

Huurprijs:
€75,- p/m2 per jaar

Aanvaarding: in overleg

Aanvaarding: in overleg

Vrijstaand bedrijfsgebouw op bedrijventerrein “Loopkant-Liessent” te Uden. Gelegen op de
hoek Frontstraat/Handelslaan.

Begane grond: Entree met trappartij naar kantoren op de verdieping, circa 295 m2 groot,

Op bedrijventerrein “Goorkens” gelegen tuincentrum op ruim perceel grond van circa 5100 m2.

TH

Uden, Linie 7 en Linie 7a

Functionele bedrijfsruimte met attentiewaarde
aan de N264 (Uden-Mill). Kantoor op de verdieping, bedrijfsruimte met 3 overheaddeuren
op maaiveld en grote vrije overspanning, v.v.
vlakke betonvloer. Buitenterrein t.b.v. parkeren
e/o opslag. Het object is gelegen op bedrijventerrein Loopkant – Liessent.

VRIJSTAAND BEDRIJFSGEBOUW

kantoren/showroom, pantry, sanitair. Drie aaneengesloten bedrijfsruimten, totaal groot circa
1.160 m2, elektrische overheaddeuren, gladde
betonvloer, verwarming en toiletruimte.
• het gehele terrein is verhard middels klinkers;
• voorzien van riolering;
• rondom voorzien van hekwerk met poort.
• aangelegde parkeerplaatsen.
Huurtermijn 5 jaar, betaling per 3 maanden,
zekerheidstelling 3 maanden.

Aan de rand van het winkelcentrum van Uden gelegen ruime winkelruimte van circa 780 m2.
Indeling:
Winkelruimte, toiletgroep en pantry.
Het pand is voorzien van een tegelvloer, systeemplafonds inclusief verlichtingsarmaturen,
isolerend glas, mechanische ventilatie, elektrische toegangsdeuren, warmtelucht installatie.
Vanuit de winkel bereikt u middels dubbele
klapdeur het magazijn.

Het magazijn heeft een hoogte van 3,5 meter.
•
•
•
•

Elektrisch bedienbaar rolluik
Verwarming en warm water aanwezig
Laad- en losdeur
Voldoende parkeermogelijkheden rondom
het object
• Nabij snelweg A50

Zoekt u bouwgrond?
Zandstraat,
Best
ÏƈƏƅơƿêƠƠƠƌ2ƄƆƅƈƊƄƏì
ÏdƍƋƈƐƈƈƌƆƆƏƗƆƏƆƊƒƆƋ
ƌƆƋƈƉƊæƄƈƉƒêơêƠƠƠƌ2çì
Ï ƓƆƋƊƐƏƋƄƆƗƏƈƉƇƍƗì
ÏjƑƏƊƆƕƇƖƆƋƇƄƑƓƌƆƋƈƉƊì
Ï1ƑƐƈƆƋƈƈƄƈƉƾê

Tel. 040 - 212 11 10
yƆƏƊƍƆƈƇƏƌƐƈƆë

Tel. 040 - 250 70 60

Tel. 040 - 244 40 40

Tel. 0499 - 49 13 13

Misschien gaat u als een spee
speer.
r. Mogelijk maakt u even een strategische pas op de plaats. Maar
hoe dan ook wilt u vooruit, zoekt u ruimte om te onde
rnemen. De juiste ruimte die u exact past,
ondernemen.
vandaag en morgen. En dus ve
rdiepen wij ons als pur sang bedrijfsmakelaars in uw organisatie
verdiepen
en haar p
rocessen. In uw markt, uw plannen en ambities. Om u vervolgens een p
ropositie te
processen.
propositie
doen die u inde
rdaad vooruit helpt. Een pand, een belegging, een advies. Of gewoon een eerste
inderdaad
kennismaking. Welkom
Welkom bij Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting B.V.
B.V.
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