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Zéér representatieve
volledig gerenoveerde
kantoorvloer in hartje
centrum!
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040 - 250 70 60
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• Ca 164 m2 kantoorruimte gelegen
op de eerste verdieping;
• Gelegen in hartje centrum in een
rustige straat;
• Goed bereikbaar met openbaar en
eigen vervoer;
• De kantoorvloer is onderdeel van een
volledig gerenoveerde karakteristieke
kantoorvilla;
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HEISTRAAT IN HELMOND
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• Zéér hoogwaardig opleveringsniveau;
• In overleg kan aanvullend van
kantoormeubilair gebruik gemaakt
worden;
• Ruime parkeervoorziening op het eigen
afgesloten parkeerterrein aan de
achterzijde;
• Beschikbaar: per direct.
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WWW.VSRMAKELAARS.NL
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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)
• Vaststellingsovereenkomst 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,
beleggingen, beleggingswoningen, logistieke complexen
en combinatiegebouwen. Maar ook specifieke objecten
als horeca- en leisure-vastgoed 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), lid van de beroepsvereniging voor
vastgoedprofessionals VastgoedPro en tevens lid van het
NRVT.
Taxateur Bjorn Dirix
bjorn@bossers-fitters.nl
06 – 18 44 64 98

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

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

Taxateur Rob Sanders RT
taxrob@bossers-fitters.nl
06 – 13 62 37 41
NRVT registratienummer RT338997714
Taxateur Bas Deitmers RT
bas@bossers-fitters.nl
06 – 13 35 25 49
NRVT registratienummer RT341514024

AAN- EN VERKOOP | AAN- EN VERHUUR | BELEGGINGEN | TAXATIES | ADVIES | NIEUWBOUW
BOSSERS & FITTERS Taxaties B.V. Beemdstraat 48 5652 AB Eindhoven T. 040 250
70 66 www.bedrijfshuisvesting.nl www.bossers-fitters.nl info@bossers-fitters.nl
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TWICE op dE TU/E CampUs

BUIldIng HIgH TECH sUCCEss
TWICE is dé aanbieder van bedrijfshuisvesting voor groeiende, innovatieve technologiebedrijven op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven. We doen dat in
twee thematisch gebundelde huisvestingsformules: Catalyst en Twinning. In Catalyst
huisvesten we bedrijven die zich bezighouden met werktuigbouwkunde, fysica en
(bio)chemie. Bedrijven die gefocust zijn op ICT, (embedded) software en elektronica
vinden hun plek in Twinning. Hier krijgen ze de kans om te groeien in een omgeving
met hoogwaardige faciliteiten, grote flexibiliteit, eersteklas service, een netwerk van
topbedrijven en een koppeling met de Technische Universiteit. Zo bouwen we met onze
gevestigde bedrijven mee aan duurzaam succes en een stevige positie in de markt.

Science Meets Business Club
samen met de TU/e is TWICE de bedenker van de science meets Business Club (smBC),
waarvan in april 2018 de eerste succesvolle editie plaatsvond. deze businessclub vormt
de verbindende factor tussen de wetenschappers van de TU/e met 11.000 studenten,
meer dan 300 professoren, 3000 medewerkers en de ruim 100 bedrijven die op de TU/e
Campus zijn gevestigd. Een plek waar twee werelden elkaar ontmoeten, van elkaar
leren en elkaar inspireren. In een regio waar open innovatie en samenwerken in het
dna zit.

Jean-paul van oijen, directeur van TWICE: “naast huisvestingsformules helpt en faciliteert TWICE de bedrijven ook op andere manieren. onder andere door bedrijven met
elkaar in contact te brengen en een koppeling te maken met de Technische Universiteit.
Twee concrete voorbeelden hiervan zijn de samenwerking met TU/e sURE Innovation
en de science meets Business Club.”

Jean-paul: “de smBC wordt een plaats waar contacten kunnen worden gelegd die
leiden tot samenwerkingen op het gebied van onderzoek, nieuwe ontwikkelingen of het
creëren van nieuwe startups en spin-offs. Het zijn bijeenkomsten waar je iets van
opsteekt, waar professoren vertellen over wetenschappelijk onderzoek, studenten
inspireren met hun laatste projecten en waar bedrijven laten zien waar ze mee bezig
zijn, hoe techniek tot business leidt.”

The Red Mailbox
Jean-paul: “Het project ‘The Red mailbox’ is geïnitieerd door TU/e sURE Innovation en
TWICE om masterstudenten en ondernemers dichter bij elkaar te brengen. Binnen dit
project krijgen technische bedrijven de mogelijkheid hulp in te schakelen van masterstudenten van de TU/e.”

“We organiseren een aantal keer per jaar een informele, informatieve bijeenkomst,
steeds op een andere locatie. Bijvoorbeeld bij een bedrijf of in een laboratorium. dit
is ook weer een mooie aanleiding voor een gesprek. Er zijn zoveel verschillende,
bijzondere locaties op het terrein dat we de agenda de komende 10 jaar met gemak
kunnen vullen.”

Technische bedrijven, zoals gevestigd in de gebouwen van TWICE, ontwikkelen een hoop
vragen. En soms lopen ze in het ontwikkelproces tegen uitdagingen aan. En dat in Eindhoven, een stad vol veelbelovende studenten die graag in contact komen met het
bedrijfsleven. Jean-paul: “met ‘The Red mailbox’ maken we slim gebruik van vraag
en aanbod in Eindhoven en bieden we gevestigde bedrijven de kans studenten in te
schakelen waar nodig. dit gebeurt met rode brievenbussen die we hebben neergezet
in onze verschillende huisvestingsformules. Hier kunnen ondernemers hun vraagstukken indienen waarna TU/e sURE Innovation ze, waar mogelijk, koppelt aan
masterstudenten in het vakgebied.”

Over TWICE
op de High Tech Campus biedt TWICE nog twee huisvestingsformules aan. namelijk
βèta met als thema high tech R&d en mµ met een focus op R&d in lifetec en new
energy. TWICE is een publiek-private samenwerking met als aandeelhouders:
Brabantse ontwikkelings maatschappij (Bom), Brainport development, gemeente
Eindhoven, Rabobank Eindhoven-Veldhoven en Technische Universiteit Eindhoven
(TU/e).

Twice Eindhoven B.V.
T. 040 - 851 65 65
E. info@twice.nl
W. twice.nl

TE HUUR
Bedrijfsunits De Kade te Eindhoven
Representatieve units gelegen in de directe nabijheid van het stadscentrum!
VERHUURD!

• Multifunctionele goed gelegen bedrijfsunits
met ruime parkeermogelijkheden
• Onderdeel uitmakend van representatief
bedrijfsverzamelcomplex
• Gelegen op “Bedrijventerrein De Kade”
• Bedrijfsruimtes met goede vrije hoogte,
elektrisch bedienbare overheaddeur, heater en lichtstraat
• Aanvaarding per direct

Kanaaldijk Noord 109A
Bedrijfsruimte 385 m2
Kantoorruimte 225 m2

VERHUURD!

Kanaaldijk Noord 109A

Kanaaldijk Noord 109B
Bedrijfsruimte 369 m2
Kantoorruimte 138 m2

Kanaaldijk Noord 109B

VERHUURD!

Ruysdaelbaan 3B
Bedrijfsruimte 196 m2
Kantoorruimte 129 m2

Ruysdaelbaan 3B

www.bedrijfsunitsdekade.nl

T. 040 250 70 60 www.bedrijfshuisvesting.nl www.bossers-fitters.nl

WITvROUWEnBERgWEg 12

MaRTInETpLEIn 64

CEnTRUM

MULTIFUnCTIOnELE RUIMTEn

COMMERCIËLE RUIMTE

COMMERCIËLE RUIMTE

sOMEREn

TE HUUR

Op zichtlOcatie gelegen representatieve en
instapKlare multifunctiOnele ruimten in
cOmbicentrum Waterdael.

het object is gelegen op een zichtlocatie op bedrijventerrein sluis Xl/half elfje en is makkelijk bereikbaar.
Oppervlakten: begane grond: ca. 115m²
eerste verdieping: 3 kantoorruimten beschikbaar van
ca. 31m² per ruimte.

HUURpRIjs: vanaF € 105,= pER M² p.j. ExCL. BTW
sERvICEkOsTEn: € 30,= pER M² p.j. ExCL. BTW

dEURnE

TE HUUR

Op uitsteKende zichtlOcatie aan het martinetplein
gelegen cOmmerciele ruimte WelKe prima geschiKt is
vOOr detailhandel, daghOreca Of biJvOOrbeeld
dienstverlening.

het object biedt uitstekende presentatie mogelijkheden met
een frontbreedte van 8m. prima parkeervoorzieningen in de
directe omgeving. voorzien van pantry en toiletruimte.
Oppervlakte: circa 100m².

HUURpRIjs: € 1.350,= pER Maand ExCL. BTW

asTEn

TE HUUR

Op een zichtlOcatie in het centrum van asten
gelegen multifunctiOnele cOmmerciële ruimte
met zeer breed frOnt.

het object biedt uitstekende mogelijkheden voor detailhandel, dienstverlening of bijvoorbeeld kantoordoeleinden.
Optioneel is het object voor verkoop beschikbaar.
Oppervlakte: commerciële ruimte: circa 292m²
magazijn / kantoor en kantine: circa 93m² (verdieping)

HUURpRIjs: € 32.500,= pER jaaR 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

de run 4202 VeldHoVen

te Huur

dommelstraat 5 eindHoVen

Huurprijs € 135.000,- per jaar
exclusief serVicekosten en btW

Een in 2014 gerealiseerd bedrijfs/-winkelobject met een zeer hoogwaardig voorzieningenniveau en bouwkwaliteit gelegen aan de A67/tegenover het MMC (ziekenhuis) Veldhoven.
• Circa
176 m²
entree (gemeenschappelijk met Blokhutvillage & Bij Puur)
1.475 m²
winkel
• Circa
• Circa
343 m²
magazijn
• Circa
155 m²
kantoren
• Circa
200 m²
buitenterrein
• Totaal
2.349 m²

le HaVre 147-157 eindHoVen

te koop / te Huur

Huurprijs € 24.500,- op jaarbasis
exclusief btW

Het object is gelegen in het centrum van Eindhoven, op loopafstand van het Centraal
Station en het stads (winkel)centrum. In de directe omgeving zijn onder andere gevestigd
de Effenaar, Pathé, Student Hotel en diverse horeca gelegenheden. Tevens is er een goede
verbinding naar de rondweg van Eindhoven.
• Circa
130 m²
winkel-/praktijkruimte op de begane grond.
• 2 eigen parkeerplaatsen op binnenplein
• Centrumlocatie tegenover Effenaar

lucHtHaVenWeg 10 budel

Huurprijs € 85,- per m² per jaar
exclusief serVicekosten en btW

• Circa
• Circa
• Totaal

606,5 m2 kantoorruimte gelegen op de begane grond
336.5 m² kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping (verhuurd).
943 m²

• 13 parkeerplaatsen.
• € 450,- per parkeerplaats per jaar exclusief BTW.

parklaan 81a eindHoVen

te Huur

te Huur

Huurprijs € 71.500,- per jaar
exclusief btW

koopprijs € 895.000,- kosten
koper Voor Het totale object

Zeer compleet uitgeruste kantoorvilla gelegen in uniek businesspark ‘Het Kabinet’.

te Huur

Het object is gelegen op Airpark Brabant. Dit bedrijventerrein is gelegen aan Kempen
Airport in Budel. Het object heeft een courante verhouding kantoor/bedrijfsruimte en grenst
direct aan de Kempen Airport. 10 parkeerplaatsen.
• Circa
280 m²
bedrijfsruimte (6m vrije hoogte);
• Circa
720 m²
bedrijfsruimte (8m vrije hoogte);
• Circa
220 m²
kantoorruimte begane grond;
• Circa
52 m²
kantoorruimte eerste verdieping.
• Totaal
1.272 m²

Habraken 2145 VeldHoVen

Huurprijs eerste Verdieping:
€ 30.000,- per jaar exclusief
serVicekosten en btW

te Huur

Huurprijs € 20.000,- per jaar
exclusief serVicekosten en btW

tWeede Verdieping: € 22.000,per jaar exclusief serVicekosten
en btW

Het betreft een representatieve kantoorruimte gesitueerd in een pand met uitstraling,
gelegen aan de rand van het stadscentrum van Eindhoven. Op eigen terrein is voldoende
gelegenheid tot parkeren beschikbaar. De directe omgeving bestaat voornamelijk uit 1e
klas kantoor- en woonvilla’s.
• Circa
164 m²
kantoorruimte gelegen op de 1ste verdieping.
• Circa
141 m²
kantoorruimte gelegen op de 2e verdieping.
• Totaal
305 m²
• 8 parkeerplaatsen op eigen terrein;
• Parkeren: € 1.000,- per parkeerplaats per jaar exclusief BTW.

Hoogwaardige kantoorruimte, in 2015 gerealiseerd onder spraakmakende
architectuur op het nieuwe bedrijventerrein Habraken te Veldhoven.
• Circa

185 m²

kantoorruimte.

• Hoogwaardige afwerking en voorzieningen.
• 6 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Parklaan 85 | 5613 BB Eindhoven | Postbus 6223 | 5600 HE Eindhoven | T (040) 244 40 40 | info@vsrmakelaars.nl | vsrmakelaars.nl
VSR Makelaars is een onderneming van

ACCELERATING SUCCESS.
Centrum

Rondweg

Circa 1.315 m² hoogwaardige kantoorruimte op één verdieping.
Het gebouw is gelegen op een zeer
herkenbare locatie, nabij het Evoluon.
Een absolute zichtlocatie aan de rondweg
van Eindhoven.

Het prominente kantoorgebouw is gelegen
op loopafstand van het Centraal Station en
het centrum van Eindhoven. Onlangs zijn
de kantoorruimten gemoderniseerd.
Huurders kunnen het afbouwpakket in
overleg met verhuurder samenstellen.

• Circa 1.622 m² kantoorruimte beschikbaar, deelverhuur vanaf circa 269 m²
• Circa 238 m² archiefruimte
• Parkeernorm van 1:45
• Huurprijs kantoorruimte vanaf
€ 125,00 per m² per jaar, excl. BTW
• Huurprijs archiefruimte € 50,00 per m²
per jaar, excl. BTW
• Huurprijs parkeerplaats € 1.050,00 per PP
per jaar, excl. BTW

FEllEnooRd 310-370
EIndHoVEn

040-212 11 10

• Circa 1.315 m² kantoorruimte op de
eerste verdieping.
• 36 parkeerplaatsen
• Huurprijs kantoorruimte € 125,00 per m²
per jaar, excl. BTW
• Huurprijs parkeerplaats € 600,00 per PP
per jaar, excl. BTW

laRIxplEIn 6
EIndHoVEn

WWW.CollIERs.nl

HUREN BIJ

PLAN — B

PLAN-B is het huis voor creatieve
ondernemers, kunstenaars en ontwerpers.
Oppervlakte gebouw circa 16.530 m2
Beschikbaarheid

ruimtes vanaf 100 m2 tot 1.900 m2

Huurprijs

€ 41 per m2 per jaar excl BTW

Service kosten

€ 52 per m2 per jaar excl BTW

VOORDELEN
•
•
•
•
•

Huurcontracten vanaf 1 jaar
Horeca aanwezig
Goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer
Gratis parkeren
Goederenlift en loading dock aanwezig

040-212 11 10

PLAN—B
HURKSESTRAAT 19
EINDHOVEN

PLAN—B.NL

100 % vastgoedfinanciering? Het kan!
Je herkent de situatie wel. Een verhuurder van een bedrijfspand vertelt zijn huurder dat hij het pand wil verkopen.
De ondernemer heeft er wel oren naar.
mooi toch, denkt de ondernemer. die huur ben ik elk jaar
kwijt, als ik het pand in eigendom heb is dat een goede
belegging. En voor mij is het pand ruim genoeg voor
de komende tien jaar.
maar dan. Van zijn accountmanager van de bank heeft de
ondernemer gehoord dat banken voorzichtiger zijn met
het financieren van onroerend goed. Een aanvraag moet
bovendien aan een aantal standaardvoorwaarden voldoen,
anders lukt het niet. als je juist vorig jaar voor het eerst een
dip had waarvan je denkt dat die zich niet herhaalt, snapt
het computermodel van de bank dat dan?
Vaak niet, is mijn ervaring als directeur oost-Brabant van
financieringsregisseur nlInvesteert. Ik kom veel situaties
tegen als in het voorbeeld hierboven.
Ik merk dat ondernemers graag begeleiding krijgen om een
goed voorbereide financieringsvraag bij de bank neer te
leggen. Wat doe ik dan?
• Ik bekijk of de aankoop financieel verantwoord is. dat is
belangrijk voor u als ondernemer.
• Komen we samen tot een positieve conclusie, dan gaan
we kijken hoe we de aankoop van het pand optimaal
kunnen financieren.

• Wij doen met alle partijen in de markt zaken maar kunnen
ook zelfstandig met behulp van onze investeerders een
lening verstrekken.
• In beginsel werken wij samen met uw huisbankier.
U zegt misschien: wat nu als ik gewoon zelf op mijn bank
afstap? Wij zien dat de banken sinds de crisis veranderd zijn.
Voorheen had een accountmanager van de bank 100 tot
150 relaties. nu zijn dat er (ver) boven de 500. door
reorganisaties bij de banken zijn veel mensen met kennis
van zaken weggegaan.
Veel collega's bij nlInvesteert zijn afkomstig uit het bankwezen. Ze hebben jarenlange financieringservaring.
al deze kennis stelt nlInvesteert u ter beschikking om een
optimale financiering voor u te realiseren. Zodat u uw
onderneming kunt laten groeien.

op 14 september 2011 is het complex door de woningcorporatie geleverd aan de koper. In de akte van levering wordt,
onder verwijzing naar artikel 37d van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet oB), vermeld dat ter zake van de levering
geen BTW verschuldigd is.

samen aan de slag om dit ook voor u te realiseren?
Ik ga graag met u in gesprek.

• Voor banken is automatisering een belangrijk hulpmiddel
om financieringsprocessen te versnellen. dat is geen
probleem als de balans van uw onderneming past binnen
alle financiële ratio’s waar het computermodel van de bank
naar kijkt. maar bij veel ondernemingen is dat anders.
En heb je eenmaal een nee van de bank, dan is een tweede
poging lastiger. Financiering is en blijft maatwerk.
• Een bank kiest uit financieringsproducten die zij zelf in huis
heeft. dit hoeft lang niet altijd de beste oplossing te zijn

Jan de Kleijne
regiodirecteur oost-Brabant
voor nlInvesteert
06-12556665 & 0413-782108
jdekleijne@nlinvesteert.nl
www.nlinvesteert.nl

Jasper van Zutphen
Hoogstraat 39B
m 06 - 86 86 51 67
5615 pa Eindhoven

In artikel 37d Wet oB is bepaald dat in het geval van een overgang van het geheel of van een gedeelte van een algemeenheid van goederen (lees: overgang van een onderneming)
er geen sprake is van een levering in de zin van de Wet oB
(ofwel er geen sprake van een met BTW-belaste levering.
Indien artikel 37d Wet oB niet van toepassing zou zijn zou er
ter zake de levering van het complex van rechtswege BTW
verschuldigd zijn omdat de levering plaatvindt binnen 2 jaar
na de eerste ingebruikneming.

de oplevering van het complex heeft plaatsgevonden op
24 februari 2011. Vanaf maart 2011 zijn de eerste huurwoningen in gebruik genomen en is een deel van de bedrijfsunits
verhuurd. op 20 mei 2011 heeft de woningcorporatie een
koopovereenkomst gesloten waarin onder meer overeengekomen is dat de woningcorporatie het complex van de
koper terughuurt voor een periode van 25 jaar.

• Bij vastgoedfinanciering zien we dat banken vaak maximaal
65% van de waarde van het pand willen financieren. Wij
kijken naar een optimale financieringsstructuur binnen de
hele onderneming. daardoor is een 100% financiering van
het vastgoed bij nlInvesteert vaak mogelijk.

Waar zit onze kracht nu precies?

salE and lEasEBaCK
KWalIFICEERT als
oVERgang ondERnEmIng

In opdracht van een woningcorporatie is
in 2010 begonnen met de bouw van
een complex bestaat uit 109 woningen,
39 parkeerplaatsen en 12 bedrijfsunits.

voor uw onderneming. Zit je eenmaal in een financieringsstructuur, dan is het niet eenvoudig die aan te passen.
In tijden dat het minder gaat zal de bank bijvoorbeeld
blijven vragen de lening af te lossen. ook als het op dat
moment niet in het belang van uw onderneming is.
met nlInvesteert zijn leningen mogelijk waarbij u in
mindere tijden niet hoeft af te lossen. met een dergelijke
financieringsstructuur versterken wij uw onderneming!

In 2016 heeft de inspecteur laten weten dat de levering van het
complex niet is aan te merken als een overgang van een algemeenheid van goederen en dat ter zake van de levering ten
onrechte geen BTW in rekening is gebracht. de inspecteur
heeft aangekondigd de naheffingsaanslag en een verzuimboete op te zullen leggen.
de woningcorporatie betwist dit standpunt van de inspecteur
en heeft dit geschil voorgelegd aan de rechtbank den Haag.
de rechtbank oordeelt dat onder een overgang van een geheel
of een gedeelte van een algemeenheid van goederen moet
worden verstaan de overdracht van een handelszaak of van
een autonoom bedrijfsonderdeel met lichamelijke en eventueel ook onlichamelijke zaken, welke tezamen een onderneming of een gedeelte van een onderneming vormen waarmee
een autonome economische activiteit kan worden uitgeoefend,
waarbij de verkrijger de bedoeling moet hebben om de aldus
overgedragen handelszaak of bedrijfsonderdeel te exploiteren.
Van een overdracht van een handelszaak of van een autonoom
bedrijfsonderdeel is slechts dan sprake, indien het geheel
van overgedragen onderdelen volstaat om een autonome
economische activiteit te kunnen voortzetten. of dit zo is,
moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van de aard
van de betrokken economische activiteit.

E
T
I
F

jvanzutphen@heldernotarissen.nl
040 - 760 22 04
www.heldernotarissen.nl
040 - 760 22 09

Tussen partijen is niet in geschil dat de verhuur van het complex aan de woningcorporatie een autonome economische
activiteit vormt. de inspecteur stelt zich echter op standpunt
dat niet voldaan is aan het voortzettingsvereiste, aangezien de
de woningcorporatie de verhuur aan derden heeft voortgezet
(onderhuur) en nieuwe eigenaar met de (hoofd-)verhuur aan
de woningcorporatie in feite een nieuwe economische activiteit
is gestart.
de rechtbank stelt zich op het standpunt dat aan het voortzettingsvereiste is voldaan, indien het bedrijfsonderdeel dat wordt
overgedragen ook na de overdracht wordt aangewend voor de
uitoefening van een economische activiteit. Het voortzettingsvereiste strekt echter niet zover dat de verkrijger na overdracht dezelfde economische activiteit moet uitoefenen als de
overdrager voorafgaande aan de overdracht. de omstandigheid dat de door nieuwe eigenaar verrichte economische
activiteit (de (hoofd-)verhuur) verschilt van de economische
activiteit de woningcorporatie voorafgaande aan de overdracht
verrichtte (de directe verhuur van onderdelen van het complex
aan eindgebruikers) staat dan ook niet aan toepassing van
artikel 37d in de weg. Evenmin staat hieraan in de weg dat de
woningcorporatie na de overdracht onderdelen van het
complex blijft (onder-)verhuren. Eenzelfde onroerende zaak
kan immers tegelijkertijd door meerdere partijen in het kader
van hun individuele onderneming worden geëxploiteerd;
enerzijds door de eigenaar als verhuurder en anderzijds door
de huurder als onderverhuurder (eiseres).
Uitspraak Rechtbank den Haag 5 juli 2018
(EClI:nlRBdHa:2018:8124)

Partner
Bedrijfshuisvesting B.V.

Tel. 0413-255 366

Velmolenweg 149
Postbus 456
5400 AL Uden
TK

ZELFSTANDIGE BEDRIJFSUNITS

UDEN, VLUCHTOORD 4 (4A T/M 4L)

info@pbhv.nl
www.pbhv.nl
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UNIEK PROJECT!

BINNENKORT START DE VERKOOP VAN 12 ZELFSTANDIGE BEDRIJFSUNITS
AAN VLUCHTOORD 4 (4A T/M 4L) TE UDEN
De bedrijfsunits worden gebouwd op bedrijventerrein “Vluchtoord” in Uden.
Dit bedrijventerrein is een representatieve, aantrekkelijke vestigingslocatie voor
bedrijven. De ligging en bereikbaarheid is prima en de beeldkwaliteit is van een
goed niveau.
Op dit bedrijventerrein zijn de bedrijfskavels optimaal ontsloten. De randen van
het bedrijventerrein, die bestaan uit ruime groen- en bosstroken, vormen een
strikte scheiding tussen het bedrijventerrein en het buitengebied.

• bouw is gestart!
• oplevering febr. 2019
• grootte circa 178 m2 (6 stuks)
• grootte circa 192 m2 (6 Stuks)
• vrije hoogte circa 7,5 m1
• parkeerplaats

De units zijn o.a. voorzien van;
• gladde betonvloer
• electrische overheaddeur
• loopdeur
• toilet
• meterkast

Koopsommen vanaf €187.500,00 v.o.n.

THUIS op iedere locatie

Van Dijklaan 15J Waalre

Vloeroppervlakte (vvo): ca. 92m²
Koopsom €175.000,- K.k. Huurprijs

woningmakelaardij en
bedrijfshuisvesting
janssen steijlen
provincialeweg 80 c
5503 hj veldhoven
040 295 46 78
Instapklare en multifunctionele bedrijfsunit met bedrijfshal,
kantoorruimte en 3 parkeerplaatsen. Gunstig gelegen op
bedrijventerrein ‘Kapelbeemd’ in Eindhoven-Noord.

Vloeroppervlakte (vvo): ca. 329m²
Huurprijs €21.500,- per jaar ex btw

€1.000,- per maand ex btw

Een representatief bedrijfsgebouw met hal, werkplaats en
kantoorruimte, verdeeld over twee lagen. Dit gebouw heeft
energielabel A. Gunstig gesitueerd op bedrijventerrein
’t Broek’ op korte afstand van uitvalswegen A2, A58 en A67.

Vloeroppervlakte (vvo): ca. 362m²
Koopsom € 380.000,- k.k. ex btw

Steenoven 6D Eindhoven

Representatieve kantoorruimte met eigen parkeergelegenheid.
Gesitueerd in woon- werkomgeving aan het begin van
bedrijventerrein De Run 5100 te Veldhoven.

Provincialeweg 32 Veldhoven

de run 5101 Veldhoven

Een greep uit ons aanbod bedr fshuisvesting.

S-Clusiv Videolab strijp-s
torenallee 20
5617 BC eindhoven
(uitsluitend op afspraak)
info@janssensteijlen.nl
janssensteijlen.nl

kijk op onze website
voor het totale aanbod
Representatieve, multifunctionele, nieuw te bouwen kantoorvilla
met 18 parkeerplaatsen op eigen terrein. Partiële verhuur mogelijk
vanaf ca. 233m² (vvo). Nabij randweg N2, openbaar vervoer en
bedrijven als ASML, HTC en MMC.

Vloeroppervlakte (vvo): ca. 666m²
Huurprijs € 6.250,- per maand ex btw

Weer helemaal thuis in regio Eindhoven.

EINDHOVEN, LUCHTHAVENWEG 67

HELMOND, MARKT 1B

REPRESENTATIEVE KANTOORRUIMTE OP EINDHOVEN AIRPORT

KANTOORGEBOUW IN HARTJE CENTRUM HELMOND

•
•
•
•
•
•
•

In totaal circa 2.000 m² kantoorruimte, te huren vanaf circa 275 m².
De kantoren kunnen naar wens van huurder worden aangepast.
Terminal luchthaven en halte HOV op loopafstand.
Zeer ruime parkeergelegenheid.
Gelegen aan de hoofdweg naar E’hvn Airport.
Prominente ligging met hoge attentiewaarde.
Per direct beschikbaar.

•
•
•
•
•
•
•

Circa 417 m² kantoorruimte verdeeld over twee bouwlagen.
Te huur in delen vanaf 142 m² ( tweede verdieping).
Gelegen aan de markt boven Bakkerij Bart.
Opleveringsniveau in overleg aan te passen naar specifieke wensen huurder.
Uitstekende reclamemogelijkheden aan de gevel.
Parkeergelegenheid in parkeergarages nabij centrum.
Beschikbaar : per direct.

NUENEN, DE PINCKART 12

EINDHOVEN, AALSTERWEG 90E

NIEUWBOUW BEDRIJFSRUIMTE OP TOP-LOCATIE

COMMERCIËLE RUIMTE OP UITSTEKENDE ZICHTLOCATIE

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Gelegen aan de doorgaande weg van Nuenen naar Eindhoven.
Circa 2.000 m² bedrijfsruimte in delen vanaf 187,50 m².
Voorzien van casco-opleveringsniveau ( in overleg aan te passen).
Parkeren ruimschoots voorzien op eigen terrein.
Grote diversiteit aan bedrijven in de omgeving.
Bushalte op loopafstand gelegen voor optimale verbinding met CS Eindhoven.
Beschikbaar: in overleg, doch op korte termijn.

Gelegen aan de druk bezochte Aalsterweg.
Circa 105 m² op de begane grond met toiletruimte en keuken.
Compleet opleveringsniveau met onder meer airconditioning.
Ruime betaalde openbare parkeergelegenheid in de directe omgeving.
Openbaar vervoer perfect met bushalte aan de overzijde van de straat.

• Inclusief één parkeerplaats, meerdere parkeerplaatsen mogelijk in overleg.
• Per direct beschikbaar.

RSP MAKELAARS ’S-HERTOGENBOSCH C.V. • LOCATIE ‘s-HERTOGENBOSCH

• KONINGSWEG 66, POSTBUS 375, 5201 AJ ‘s-HERTOGENBOSCH • TEL (073) 64 88 750
LOCATIE EINDHOVEN • LICHTTOREN 342, 5611 BJ EINDHOVEN • TEL (040) 24 94 000
INFO@RSPMAKELAARS.NL • WWW.RSPMAKELAARS.NL

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 KOOP

Randweg 3/Belleweg 1 SOMEREN

Te koop: een op uitstekende zichtlocatie aan rand modern bedrijventerrein gelegen
bedrijfswoning, met bedrijfshal, kantoorruimte, showroom. Een uitstekende
combinatie van wonen, werken, ideaal voor bijvoorbeeld handelsondernemingen.
Woonhuis: modern afgewerkt, met woonkamer met parketvloer, kantoorkamer,
moderne, complete keuken, 4 slaapkamers, badkamer met ligbad en douche,
separaat toilet. Berging en fraaie tuin.

TE HUUR

Wilhelminaplein 29 SOMEREN

Te huur: een zeer herkenbaar object, gelegen op een prominente locatie, midden in
het centrum van Someren. Ideaal voor een representatief kantoor maar gezien
ligging ook zeker voor horeca. Indeling: entreesluis, kantoortuin met aangrenzend
vier kantoorkamers, kantineruimte, twee toiletgroepen, opslagruimte en open vide.
Wie durft de uitdaging aan?
Het object is in 2013 geheel gerenoveerd voor gebruik door de Rabobank.

Kantoorruimte 210 m2 in twee verdiepingen,
showroom 304 m2, werkplaats/magazijn 345 m2 BVO
Perceelsoppervlakte: 2.040 m2;

• Vloeroppervlakte: circa 370 m2 BVO;
• Energielabel A;

PRIJS:
€ 975.000,= k.k.
Collegiale verkoop met Berk & Kerkhof Makelaars

HUURPRIJS EN HUURTERMIJNEN IN OVERLEG TE BEPALEN.

TE HUUR

LUXE KANTOORUNIT
BEEMDSTRAAT 3 EINDHOVEN
525m2 • Scherpe huurprijS

hoogwaardig afgewerkte kantoorunit waarbij deelverhuur mogelijk is. Gelegen op de tweede verdieping (ca. 525 m²) van een bestaand
kantoorgebouw (3 bouwlagen) en parkeerterrein. het object bevindt zich op zichtlocatie aan de Beemdstraat in een kantooromgeving
gelegen op de hurk. De Beemdstraat vormt een van de belangrijkste verbindingswegen tussen de rondweg van eindhoven en de
aansluiting met het snelwegennet rondom eindhoven (A2-A58-A50).

OP STRIJP-T INNOVEREN WE SAMEN IN
EN AAN EEN VERANDERENDE WERELD.
STRIJP-T
Ooit was het voormalig industrieterrein Strijp-T in Eindhoven een geheimzinnig gebied. Door de Eindhovenaren werd dit gebied samen met Strijp-S en Strijp-R 'De
Verboden Stad' genoemd. Maar nu staan alle deuren
van de voormalige onderkomens van Philips wagenwijd
open en gebeuren er spannende dingen op het gebied
van innovatie en design. Zo bezocht zelfs recentelijk
Premier Mark Rutte Strijp-T om de innovatiekracht van
dit bijzonder stukje Eindhoven met eigen ogen te zien
en te ervaren.
Spraakmakende historie
Innovatie, vernieuwing, versnelling. Het zit in het dna
van strijp-T. philips heeft er zijn grootse successen
behaald en spin-offs zoals nxp en asml zijn hier ontstaan. met van oudsher een sterke basis in de hightech
maakindustrie is strijp-T de bakermat van de Brainport
regio. deze spraakmakende historie ervaar je er nog
steeds. Het is de plek waar nog altijd nieuwe technologieën worden ontwikkeld en ideeën tot leven komen.
Innovatie en bedrijvigheid
om als innovatief bedrijf succesvol te zijn moet je de
beste mensen in huis hebben en klanten de juiste indruk
van het bedrijf geven. daarnaast wil je duurzaam ondernemen in een inspirerende en dynamische omgeving.
op een locatie met karakter, dichtbij de binnenstad en
met een uitstekende bereikbaarheid. Een gebied met
interessante partijen om je heen en volop mogelijkheden om te ontwikkelen. Het in Eindhoven gelegen
strijp-T is deze locatie, hier vind je het allemaal.
Duurzame kwaliteit en comfort
de indrukwekkende naoorlogse gebouwen zijn met
respect voor sfeer en architectuur gerenoveerd en geoptimaliseerd voor duurzame bedrijfsvoering. Hierdoor
wordt de karakteristieke industriële uitstraling van toen
gecombineerd met het comfort van nu. dit maakt strijpT werkelijk uniek. ondernemen op strijp-T is energiezuinig, duurzaam, veilig en bovenal comfortabel.
Ideale ligging
de ligging van strijp-T is strategisch, namelijk in het hart
van Brainport; één van de drie mainports van nederland,
dichtbij de binnenstad en naast strijp-s. Het gebied is
perfect bereikbaar dankzij een treinstation voor de deur,
een vliegveld om de hoek en een korte afstand tot de
snelweg. met duidelijke signing vind je er snel de weg
en dankzij de vele parkeervoorzieningen verspreid over
het terrein is het nooit ver lopen naar je bestemming.

Werken met plezier
door het historische karakter, het comfort en de bereikbaarheid, maar ook dankzij de prachtig groene omgeving
is strijp-T de plaats waar je wilt werken en verblijven.
strijp-T nodigt uit om naar buiten te gaan, te ontmoeten
en te inspireren. Eetgelegenheden en culturele activiteiten vind je er op loopafstand, daarmee is werkelijk alles
binnen handbereik. Zo is en blijft strijp-T een interessant
gebied om in te werken en ondernemen.

Strijp-T: the next step!
de wereld verandert snel. om te kunnen blijven innoveren en aan te sluiten bij deze veranderende wereld, moeten mensen, organisaties en de manier waarop ze
werken echt veranderen. Wanneer organisaties samenwerken en zo hun specifieke krachten worden versterkt
(ecosysteem), wordt het verschil gemaakt.

Klaar voor iedere toekomst
In deze snel veranderende wereld weet je nooit precies
wat de toekomst brengt. op strijp-T ben je klaar voor iedere uitdaging. Wil je meer of minder vierkante meters?
met één partij, die het gebied herontwikkelt, de panden
verhuurt en begrijpt dat flexibiliteit belangrijk is, ben je
altijd zeker van passende huisvesting. op strijp-T onderneem je vol energie en worden ideeën werkelijkheid.
op strijp-T bevinden zich verschillende spraakmakende
gebouwen, die allen beginnen met de letter T. Een erfenis vanuit de philipstijd die daarmee zijn bezit codeerde.
Gebouw TR: Innovation Powerhouse
de voormalige energiecentrale is met groots respect
voor het verleden tot een hypermodern bedrijvenpand
getransformeerd. Zo is gebouw TR, tegenwoordig ook
aangeduid met de naam Innovation powerhouse, een
icoon van Eindhoven die weer nieuw leven is ingeblazen.
gebouw TR is de originele energiecentrale van phillips
uit 1958. dit icoon van Eindhoven heeft na jaren leegstand weer een nieuwe functie gekregen en daarmee
een nieuw leven. Er heeft een spectaculaire transformatie plaats gevonden, zodat de oude energiecentrale geschikt is als kantoor- en atelierruimte. de oude
energiecentrale zat nog vol oude machines, maar is
gereed gekomen als het nieuwe onderkomen van
diverse innovatieve bedrijven, werkzaam in de high tech
op het gebied van make-create-innovate.
Gebouw TQ als de gastheer van Strijp-T
TQ is verreweg het grootste gebouw van strijp-T, met
ruim 40.000 m2 vloeroppervlak. Hier kom je binnen en
tref je tal van voorzieningen (zoals horeca, een sportschool en een spectaculaire daktuin) die voor heel

strijp-T interessant zijn. We zien graag dat strijp-T de
verbinding maakt met zowel strijp s als met de kwaliteiten van de groene omgeving. de ligging en bereikbaarheid zijn perfect door de binnenring van Eindhoven
en het station voor de deur. Een bijzonder gebouw voor
groeiende, ambitieuze organisaties die toe zijn aan een
volgende stap en innovatie-gedreven zijn. Het betreft hier
bedrijven werkzaam in één of meerdere van de vier themagebieden Hightech, smart society, sustainability
en/of Experience. TQ is een gebouw waar verschillende
innovatieve bedrijven een community vormen, elkaar
ontmoeten en elkaar inspireren.
Zo is naast deze twee gebouwen ook gebouw TaQ (voormalige pomphuis) beslist de moeite waard om te zien
op welke duurzame wijze en met respect voor het verleden dit pand van functie is veranderd; een hypermodern bedrijfspand voorzien van een clean room. Een
volgende uitbreiding start binnenkort. Het ontwerp van
dit nieuw te bouwen bedrijfsruimte is afgestemd op de
omgeving zodat je straks een gebouw ziet staan alsof
het altijd zo geweest is. daarnaast is het nu de beurt
aan het gebouw TY (voormalige glas laboratorium) dat
ook wel de kathedraal van strijp-T wordt genoemd.
de transformatieplannen voor dit gebouw bevinden zich
nog in een eerste brainstormfase aangezien tot enkele
maanden terug dit pand als laatste op strijp-T nog in
gebruik was door philips.

meer informatie terug te vinden op

WWW.STRIJP-T.NL

Zelfstandige kantoorvleugels in modern kantoorgebouw!

Strijp-T is de mix van business en community! Make-Create-Innovate!

HET SCHAKELPLEIN 12-18, EINDHOVEN

ACHTSEWEG ZUID 151, EINDHOVEN

• Gelegen op het Goederen Distributie Centrum Acht te Eindhoven
• Zéér dichtbij de op-/afrit van de N2/A2 en Eindhoven Airport
• Ca 700 m2 kantoorruimte verdeeld over twee bouwlagen,
waarvan ca 250 m2 begane grond links, nr. 12 en ca 450 m2
tweede verdieping rechts, nr. 18
• Compleet opleveringsniveau inclusief huidige indeling
met glazen systeemwanden
• Parkeren op eigen terrein rondom het kantoorgebouw
• Energielabel A
> Beschikbaar: per direct

• Kantoor-/bedrijfsruimte gelegen in gebouw TQ
• Modern gerenoveerde kantoor-/bedrijfsruimte met industriële uitstraling
• Zeer veel lichtinval door grote raampartijen
• De ruimtes zijn flexibel in te delen en het gebouw kan op maat
opgeleverd worden
• Ruime parkeergelegenheid op het Strijp-T terrein
• NS-Station Strijp-S op loopafstand
> Beschikbaar: in overleg

Riante bedrijfsruimte gelegen op bedrijventerrein De Hurk!

Kantoorruimte over twee bouwlagen in modern kantoorgebouw!

BEEMDSTRAAT 2, EINDHOVEN

KASTELENPLEIN 168 C T/M F, EINDHOVEN

• Gelegen op een absolute zichtlocatie aan de Beemdstraat
• Dichtbij de rondweg van Eindhoven en snelweg N2-A2
• Ca 1.350 m2 bedrijfsruimte op de begane grond
• Opleveringsniveau in overleg met verhuurder
• Gezamenlijke toegangsdeur en overheaddeur
• Parkeren op eigen terrein en aan de openbare weg
> Beschikbaar: per direct

• Gelegen op “Het Kastelenplein” dichtbij bedrijventerrein De Hurk
• Ca 390 m2 kantoorruimte gelegen in het souterrain
• Ca 249 m2 kantoorruimte gelegen op de begane grond
• Liftinstallatie (630 kg)
• Uitstekend bereikbaar en op zéér korte afstand van de
aansluiting op de A2
• 5 parkeerplaatsen op eigen terrein en ruim voldoende
gratis parkeerplaatsen in de directe omgeving
• In 2014 nieuw aangelegd zéér energiezuinig verwarmings-/
koelsysteem met warmte-/koude terugwinning
• Energielabel A
> Beschikbaar: per direct

Kantoorruimten
Balieruimten
Full service ruimten

Winkelruimten
Showrooms
Labruimten

Bedrijfsruimten
Magazijnruimten
Logistieke ruimten

Spectaculair gebouw op zichtlocatie!

Representatief bedrijfsverzamelgebouw gelegen in een technologische omgeving!

EINDHOVENSEWEG ZUID 57, BEST

HIGH TECH CAMPUS 9, EINDHOVEN

• Direct gelegen aan de op- en afrit van de A2
• Op loopafstand bevinden zich Hornbach, Praxis, McDonald’s en Decathlon,
alsmede een Jumbo afhaalpunt
• Op dit moment nog in gebruik als Volvo Inspiration Center
• Circa 4.025 m2 showroomruimte met kantoor en
werkplaats
• Mogelijkheid voor uitbreiding middels extra bouwlaag
• 60 ppl op eigen terrein. Uitbreiding mogelijk naar 120 ppl
• Energielabel A, oa WKO met warmteterugwin installatie
> Beschikbaar 4e kwartaal 2019

• Gelegen op High Tech Campus Eindhoven (HTCE)
• Kantoor-en laboratoriumruimten van 25 tot 500 m2
• Hoogwaardige voorzieningen
• Diverse vergader- en conferentiefaciliteiten
• Nabij uitvalswegen, snelweg/randweg (A2/N2) en
openbaar vervoer HOV-lijn
• Ruime (overdekte) parkeermogelijkheden op het terrein
> Beschikbaar: per direct

Monumentale kantoorvilla op centrumlocatie!

Zeer representatief kantoorgebouw gelegen aan randweg A2!

STRATUMSEDIJK 29, EINDHOVEN

LAAN VAN DIEPENVOORDE 37-43, WAALRE

• Gelegen aan een drukke doorgaande weg in het centrum van Eindhoven
• Ca 435 m2 kantoorruimte en ca 25 m2 kelderruimte
• Zéér goed bereikbaar middels eigen en openbaar vervoer
• Fraaie karakteristieke elementen
• Buitenruimte gelegen aan de achterzijde
• 17 parkeerplaatsen op eigen terrein
> Beschikbaar: 1 april 2019

• Ca 2.095 m2 kantoorruimte verdeeld over drie bouwlagen
• 45 parkeerplaatsen op eigen terrein
• Luxe kantine met buitenterras
• Direct gelegen aan de randweg (N2) van Eindhoven
• Goede bereikbaarheid, openbaar vervoer bevindt zich
op loopafstand
• Zeer compleet opleveringsniveau
• Hotel faciliteiten op loopafstand
> Beschikbaar: per direct

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

RAADHAGE MAKELAARDIJ
STADHUISPLEIN 29, VEGHEL

HOOFDSTRAAT 98 & 100, VEGHEL

30 GARAGEBOXEN, KERKENDIJK SCHIJNDEL

BELEGGINGSOBJECT

TE HUUR

TE KOOP

Representatieve kantoorruimte met een totale oppervlakte van
ca. 637 m² voorzien van grote raampartijen.
Gelegen op goede locatie in centrumgebied, tegenover gemeentehuis Meierijstad. Voor ondernemers met btw-vrijstelling zijn er
tevens interessante opties mogelijk.
• Vloeroppervlak

: 637 m²

Huurprijs

: € 125,- per m² per jaar excl. BTW

TE KOOP

Royale vrijstaande woning + bedrijfsruimte van circa 277 m2 in
het centrum van Veghel. Voorzien van grote tuin, dubbele carport
en bedrijf/kantoorruimte achter de woning, ideaal geschikt voor
een bedrijf aan huis.

Geheel marktconform verhuurd. Vernieuwde deuren, Asbestvrijdak.
Onderhoudsvriendelijk.

• Inhoud
• Perceeloppervlak

: ca.1.000 m3
: 1.355 m²

Vraagprijs

Aanbiedingsprijs

: € 650.000,- k.k.

Voor meer informatie informeer gerust.

STADHUISPLEIN 96, VEGHEL

: € 490.000,-

MOLENSTRAAT 35, VEGHEL

Beleggingspanden
gezocht!
Bel voor info met:

BELEGGINGSPAND

TE HUUR

TE KOOP

Jan-Pieter v.d. Hurk
tel. 06 534 98 898 of

Kantoorruimte met een oppervlakte van ca. 210 m².
Met gemeenschappelijke ingang, vergaderzaal en toiletten.
Gelegen op de 1e verdieping in het centrum van Veghel.
Voorzien van liftinstallatie en voldoende parkeergelegenheid in
nabijheid. Indien gewenst gemeubileerd beschikbaar.
Vloeroppervlak

: ca. 210 m² (kantoorruimte)

Huurprijs

: € 110,- per m² per jaar ALL-IN
(Incl. nuts & BTW niet van toepassing)

Marijn van Uden
tel. 06 400 14 024

MADAME CURIEWEG 3, SCHIJNDEL

Een representatieve winkelruimte met een zeer ruim appartement
gelegen op unieke locatie in het centrum van Veghel !
• Woonoppervlak
• Bedrijfsruimte
• Inhoud

: ca. 121 m² (appartement)
: ca. 135 m2 (bedrijfsruimte)
: ca. 934 m3 (totaal)

Aanbiedingsprijs : € 375.000, - k.k.

SLUISSTRAAT 32, VEGHEL

OLIEMOLEN 8, VEGHEL

TE KOOP

TE KOOP

BELEGGINGSPAND

TE KOOP
‘’Groene’’ kantoor/bedrijfsruimte met veel duurzame voorzieningen. Tot circa 600 m2 uitbreiding mogelijk!
Geschikt als belegging of voor eigen gebruik, deels verhuurd.
Gelegen op bedrijventerrein Duin II te Schijndel, met goede
ontsluiting middels N622 & N637.

Pand op loopafstand van het centrum. Het betreft een object met
dubbelbestemming wonen/horeca, met opties tot restaurant en
kamerverhuur.
Aan de achterzijde een zelfstandige woning volledig op begane
grond, met eigen toegang middels o.a. de Boerhaavestraat.

Bouwjaar
Kantoor/werkruimte
Terrein totaal

: 1994 (2005 grondig verduurzaamd)
: ca. 1.633 m²
: ca 2.498 m2

Bouwjaar
Inhoud

: 1890/1970
: ca. 1381 m³

Vraagprijs

: € 795.000,- k.k.

Aanbiedingsprijs

: € 435.000,- k.k.

Grote vrijstaande, speels ingedeelde woning met kantoor / bedrijf
aan huis, een ideale woon én werkcombinatie! Op dit moment
ingedeeld met 2 kantoren op de begane grond, op de 1e verdieping 3 slaapkamers en een archiefruimte. Gelegen op groot
perceel van maar liefst 1.003 m² met ruime garage, werkplaats
van 52 m² en carport!
Bouwjaar
Inhoud woning
Perceelsoppervlak

: 1993
: ca. 862 m³ (excl. garage 242 m³)
: 1.003 m²

Aanbiedingsprijs

: € 475.000,- k.k.

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

WWW.RAADHAGE.NL

Kromstraat 47, Veldhoven
ZEER GUNSTIG GELEGEN IN HET CENTRUM VAN VELDHOVEN-DORP:
RUIM OPGEZETTE, MARKANTE FUNCTIONELE RUIMTE MET VELE
MOGELIJKHEDEN.
HET OBJECT IS MOMENTEEL IN GEBRUIK ALS HORECA-RUIMTE (CAFÉ
MET ZAAL, BOVENWONING EN PARKEERRUIMTE AAN DE ACHTERZIJDE),
MAAR LEENT ZICH TEVENS VOOR EEN GEBRUIK ALS O.A.:
• RESTAURANT MET BOVENWONING
• KANTOOR-/PRAKTIJKRUIMTE
• WOONRUIMTE (HERONTWIKKELING)
EEN EN ANDER UITERAARD NA BESTEMMINGSWIJZIGING EN GOEDKEURING
VAN DE GEMEENTE.
KENMERKEN:
• PERCEELGROOTTE: 820 M²
• VLOEROPPERVLAK BEGANE GROND: CA. 320 M²
• WOONOPPERVLAK BOVENWONING: CA. 93 M²

VRAAGPRIJS:
€ 495.000,-- K.K.

Nadere informatie:
040 - 254 15 28
www.henrikox.nl

040 - 295 46 78
www.janssensteijlen.nl

Kijk op www.henrikox.nl of www.janssensteijlen.nl voor meer informatie.

Hettema Bedrijfshuisvesting B.V.
Kanaaldijk Noord West 81, Helmond
T. (0492) 565 000
info@hettemabhv.nl
www.hettemabhv.nl
TE KOOP / TE HUUR
INDUSTRIEGROND

TE KOOP BOUWGROND /
KANTOORLOCATIE

BEEK EN DONK
BOSSCHEWEG

HELMOND
AAN DE N270

Op perfecte zichtlocatie aan de
doorgaande weg HelmondDen Bosch (naar N279) op bedrijventerrein “Bosscheweg” te Beek en
Donk gelegen bouwperceel. In de
directe omgeving zijn gevestigd
onder andere Van Thiel United, RvL
Mobility, Auto Mooij en FormulaAir,
Van der Vrande Bouwmachines en
Opheij Hekwerken.

Bouwgrond aan de N270 te
Helmond op de Automotive Campus
De bouwgrond ligt aan de westelijke rand van Helmond direct aan
de A270 (Helmond-Eindhoven) op
de Automotive Campus, op een
prominente zichtlocatie.

Vraagprijs: € 125,-/m² exclusief BTW
voor de zichtlocaties.
€105,-/m² exclusief BTW voor de
achter liggende percelen.
Aanvaarding: In overleg, op korte
termijn. Huurgegevens: Op aanvraag.

Via de Bosscheweg is de nabijgelegen Rijksweg N279 (’s-Hertogenbosch-Helmond) snel te bereiken, welke Beek en Donk direct verbindt
met buurgemeenten en steden als Helmond en Veghel. De op- en afritten van de snelweg A50 (Eindhoven-Nijmegen) zijn gelegen op ca.
15 autominuten.

Het bedrijvenpark bestaat uit
circa 40 hectare en is bestemd voor
kennisintensieve industriële
bedrijvigheid en kantoren.

Vraagprijs: Prijs op aanvraag.
Aanvaarding: in overleg.

TE KOOP CA. 20.000 M2
BOUWGROND

TE KOOP
BEDRIJFSTERREIN

HELMOND
SCHOOTENSE DREEF 43

HELMOND
MARSHALLSTRAAT 14

De bouwgrond ligt aan de Schootense Dreef, de doorgaande weg bij
Bedrijvenpark “Groot Schooten” die
gesitueerd is aan de westelijke rand
van Helmond aan de A270 (Helmond-Eindhoven).
Het bedrijvenpark bestaat uit ruim
42 hectare en is bestemd voor kennisintensieve industriële bedrijvigheid met kantoren.

Het perceel is goed bereikbaar en
ligt nabij één van de hoofduitvalswegen van het bedrijventerrein
“Hoogeind”. Van hieruit is er een
goede verbinding naar de A 67
Eindhoven – Venlo / Duitsland en
de N270 Eindhoven – Helmond –
Venray.

Vraagprijs: Prijs op aanvraag.
Aanvaarding: in overleg.

Het kenmerkt zich met name door Automotive gerelateerde
bedrijven met een ruime en representatieve opzet qua
architectuur en bebouwing. In de directe omgeving zijn onder
meer de Automotive Campus, Driessen HRM, Van Dorp installateurs, Smulders Staalwerken, QPI, BAM en E-quest gevestigd.
Industriële bouwgrond ca. 20.000 m²
De bereikbaarheid is goed. De grond is gunstig gelegen met een
directe verbinding op de A270 (Helmond-Eindhoven), alsmede
de op loopafstand gelegen bushalte die een directe verbinding
heeft met de NS-stations in Helmond en Eindhoven.

Het centrale NS-station van
Helmond is op korte afstand
bereikbaar.

Vraagprijs: Prijs op aanvraag.
Aanvaarding: in overleg.

Het kenmerkt zich met name door Automotive gerelateerde bedrijven met een ruime en representatieve opzet qua architectuur
en bebouwing. In de directe omgeving zijn onder meer Driessen
HRM, Van Dorp installateurs, Smulders Staalwerken, QPI, BAM en
E-quest gevestigd. Bedrijfsmatige bouwgrond Ca. 9.590 m² met
name geschikt als kantoorlocatie. De bereikbaarheid is goed.
De grond is gunstig gelegen met een directe verbinding naar de
A270 (Helmond-Eindhoven), alsmede de op loopafstand gelegen
bushalte die een directe verbinding heeft met NS-stations.

Kadastrale gemeente Helmond
Sectie F nummer 770
Perceelsgrootte: circa 4.700 m²
Van toepassing is het bestemmingsplan “Hoogeind”
(09-02-2011)
Enkelbestemming “bedrijventerrein” bestemd voor: werken;
niet zijnde dienstverlening; industrie en nijverheid, met milieucategorie 3-4.
Koper dient zelf e.e.a. te verifiëren.

Beemdstraat 1
Postbus 8804
5605 LV Eindhoven
tel. 040-304 15 13
Nabij Mariaplein te Veldhoven
Koopprijs: op aanvraag

TE KOOP

Object bestaat uit een winkelruimte,
een 2-tal daarboven gelegen woningen en een kleine magazijnruimte.
Gelegen aan charmante Mariaplein
te Veldhoven. Volledig verhuurd.

Geldropseweg 8 te Mierlo
Huurprijs: op aanvraag

info@4realtybhv.nl
www.4realtybhv.nl
TE HUUR

Representatieve kantoorruimten
op de 1e verdieping (vanaf ca.
80 m²) gelegen aan de rand van
bedrijventerrein ‘Oud Ven’.
De kantoorvilla is gelegen op
een zichtlocatie parallel aan de
doorgaande weg Helmond Mierlo/Geldrop.

De ruimte is hoogwaardig
afgewerkt.

BELEGGINGSOBJECT

Spaarpot 153 te Geldrop
Vraagprijs: EUR. 300.000,- k.k.
Huurprijs: EUR. 27.500,- excl. btw per jaar

TE KOOP | TE HUUR
Op bedrijventerrein ‘de Spaarpot’
in Geldrop in bedrijvencentrum
‘de Kievit’ gelegen, recent
gebouwd bedrijfspand.
Het object bestaat uit 243 m²
bedrijfsruimte en 64 m² kantoor/kantineruimte. Eveneens behoren
4 parkeerplaatsen tot het object.
Zowel te koop als te huur.

Vossenbeemd 107 G en H te Helmond
Huurprijs: op aanvraag

TE HUUR

Op het industrieterrein Hoogeind
gelegen moderne bedrijfsruimte.
Gelegen op een van de straatzijde
centraal af te sluiten perceel
waardoor veiligheid en overzicht
goed beheersbaar zijn.
Vanaf 300 m² tot 600 m².
De overige aanwezige bedrijfsruimten zijn allemaal verhuurd.
Bij de bouw is gebruik gemaakt
van hoogwaardige materialen en
een uitstekend isolatie pakket.
De ruimte is casco afgewerkt.

U ZOEKT?

Q VINDT
IN (REGIO) EINDHOVEN

Kantoor

Logistiek

Toegevoegde waarde van het inschakelen
van Q Bedrijfslocaties B.V. als uw makelaar:

• Gezamenlijk vaststellen Programma van Eisen (PvE)
• Q Bedrijfslocaties B.V. vaak als één van de eersten

Kantoorvilla

op de hoogte van beschikbaar komende objecten; dus méér inzicht
in en focus op actueel (én onzichtbaar) aanbod in de markt.
• Wij behartigen uw belangen;
• Deskundige en actieve begeleiding en advisering
• Forse tijdbesparing opdrachtgever;
• Beargumenteerde onderhandelingspositie;
meer body naar (professionele) tegenpartij;
• Gegarandeerd beter onderhandelingsresultaat
• Ruim twintig jaar ervaring in zoekgebied (regio) Eindhoven

Q Bedrijfslocaties geeft uw bedrijf de ruimte!
T +31 (0)40 212 22 12
www.q-bedrijfslocaties.nl
Eindhoven

Bedrijf

Actie

In hoogte verstelbaar bureau
* incl. kabelgoot *

Vanaf € 199,00 excl. btw

TE HUUR

–

LOGISTIEK OBJECT DIRECT AAN DE A67 (AFRIT 30, EERSEL)

Meerheide 29, Eersel
Totale vloeroppervlakte circa 13.772 m², waarvan circa 142 m² kantooroppervlakte.

Meerheide 39, Eersel
circa. 313 m² kantoorruimte
Te huur:

Lage zijde 8, Eindhoven

Bedrijfsruimte: circa 260 m²
Kantoorruimte: circa 114 m²
Overkapping: circa 845 m²
Perceel: circa 2.451 m²

In samenwerking met:

Te koop:

Zandven 4, Veldhoven

Bedrijfsruimte: circa 440 m²
Kantoorruimte: circa 80 m²
Huurprijs: € 50.000,op jaarbasis excl. BTW

Perceel: circa 825 m²

Koopprijs:
€ 495.000,- k.k.

Qualitas Bedrijfsmakelaars • Kerver 19a • 5521 DA Eersel
0497-584710 • info@q-bedrijfsmakelaars.nl

Helmond

Heistraat

winkelruimte
te huur

Naast Lidl en tegenover
Trekpleister ruimte te
huur vanaf 100 m2
Gratis parkeren!

Op de hoeklocatie tegenover Lidl, aan het gezamenlijke parkeerterrein, opent eind november een
nieuwe vestiging van Trekpleister (300 m²).
Naast Trekpleister is nog een ruimte beschikbaar van 450 m² welke ook in kleinere delen kan
worden gehuurd (vanaf ca. 80 -100 m² te huur).
Het opleveringsniveau van de winkel is bespreekbaar en afhankelijk van het overeen te komen
huurprijsniveau en de lengte van de huurovereenkomst.
Tevens is in dit blok nog een winkelruimte te huur van 462 m² welke ook in kleinere delen vanaf
100 m² kan worden verhuurd.
Helmond

De Markt 41

Indien u geïnteresseerd bent in het starten van een winkel op een goed
bezochte locatie, maken wij graag een interessant voorstel.

Schijndel De Glazen Boerderij

winkelruimte
te huur

commerciële ruimte
te huur

Winkelruimte van
ca. 330 m2. Tevens
horeca mogelijk.

Commerciële ruimte
te huur vanaf 43 m2
tot 127 m2 in
het centrum van
Schijndel

Huurprijs nader
overeen te komen

De winkelruimte Markt 41 ligt midden in het centrum van Helmond en is ca. 331 m² b.v.o. groot en heeft een
frontbreedte van ca. 9 meter. Mocht het nodig zijn dan kan de winkel nog iets worden uitgebreid naar ca.
390 m². Nu is die 60 m² een parkeerplaats voor ca. 5 auto’s en tevens het los- en laadhof.
Naast de Markt 41 ligt een vestiging van C&A met aansluitend de Elzas Passage. Tegenover het pand zijn de
modezaken H&M en Sting gevestigd.
Naast de goede ligging heeft deze winkelruimte ook een unieke uitstraling met haar prachtige voorgevel. In
de laatste jaren zijn er veel horecazaken in de directe omgeving geland.
Voor dit pand geldt ook dat horeca met een terras tot de mogelijkheden behoort.

VP&A Makelaardij B.V.

Makelaardij

In de Heistraat en omgeving is de afgelopen jaren volop gebouwd en
geïnvesteerd in een prettige woon- en werkomgeving waarbij tevens het
voorzieningenniveau omhoog is gebracht.
De Heistraat is inmiddels een prachtige straat geworden met een grote
diversiteit aan winkels en wonen. Zo zijn er in de Heistraat meerdere supermarkten / levensmiddelenzaken gevestigd en tevens een prachtige slijterij,
bakker, schoenenzaak, kapsalon, etc.

 Spoorlaan 432
 5038 CX Tilburg
Tel. 013 - 539 0000

In het bruisende hart van Schijndel ligt De Glazen Boerderij. In dit markante gebouw komt binnenkort een
commerciële ruimte beschikbaar van 127 m² B.V.O. verdeeld over de begane grond (43 m²) en de verdieping
(ca. 84 m²). Naast deze ruimte krijgt huurder ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een extra gezamenlijke spreekkamer die gesitueerd is op de 1e verdieping van De Glazen Boerderij. De ruimte is volledig
afgewerkt en voorzien van pantry en toilet en spreekkamers en kan zodoende direct in gebruik worden
genomen. Fraai is bij binnenkomst de hoge vide (14 meter hoog) met elegante trap die het pand extra aantrekkelijk maakt. Het pand heeft een zeer ruime bestemming en kan worden verhuurd als kantoorruimte, voor
dienstverlening, detailhandel of wellicht als horecalocatie. Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan gerust en
geheel vrijblijvend contact met ons op. De commerciële ruimte kan eventueel gesplitst worden aangeboden
in alleen de begane grond 43 m²) of alleen de verdieping (84 m²).

 info@vpagroep.nl
 www.vpagroep.nl

CLMN | Van Iersel Luchtman Advocaten

Van Iersel luchtman n.V.
Kantoor Breda
Wilhelminapark 15
postbus 4810
4803 EV Breda

> Annekee Groenewoud

Tel. +31 (0)88 90 80 800
Fax. +31 (0)88 90 80 600
www.vil.nl

Is uw kantoorruimte “energielabel-proof”?
Er is nieuwe wetgeving in aantocht in het kader van het energielabel. Vermoedelijk met
ingang van 1 januari 2023 dient ieder kantoor groter dan 100 m2 over minimaal
energielabel C te beschikken. Dit betekent in de praktijk dat er sprake moet zijn van een
Energie-Index van 1,3 of beter. Maar wanneer is sprake van een kantoorruimte en wat
zijn de consequenties wanneer uw kantoorruimte op 1 januari 2023 niet voldoet aan deze
wettelijke verplichting? Bent u voorbereid op de komst van deze wet- en regelgeving?
Wat is een energielabel?
de overheid heeft zichzelf als doel gesteld om
medio 2050 een energieneutrale gebouwde
omgeving te hebben. mede om die reden kent
nederland inmiddels al enige jaren de regeling
van het energielabel. Een energielabel laat de
energieprestatie van een gebouw zien en laat
daarnaast zien op welke manieren energie
bespaard kan worden. de regeling van het
energielabel houdt kort gezegd in dat bij
oplevering, verkoop en verhuur van een gebouw
of een gedeelte daarvan een energielabel ter
beschikking moet worden gesteld. Het energielabel is gedurende tien jaar na de datum van
afgifte geldig. Via de website www.ep-online.nl
kunt u checken of er voor uw kantoorpand al een
energielabel bekend is.
Voor welke panden geldt de verplichting (niet)?
Er is momenteel wetgeving in ontwikkeling
inhoudende dat per 1 januari 2023 ieder kantoor
groter dan 100 m2 dient te beschikken over
energielabel C. de verplichting van energielabel
C geldt voor de eigenaren van kantoorpanden.
Er wordt gesproken van een kantoorpand
wanneer sprake is van een gebouw waar de
gebruiksoppervlakte met een kantoorfunctie

Huurder van een kantoorpand?
de verplichting om te beschikken over
energielabel C is gericht tot de eigenaren van
kantoorpanden. Huurders van kantoorruimten
kunnen niet worden aangesproken op het
naleven van deze verplichting. U doet er als
huurder van een pand echter wel goed aan de
eigenaar op deze verplichting te wijzen, mede
groter is dan de gebruiksoppervlakte van de in verband met de (hierna te bespreken)
afzonderlijke andere gebouwfuncties in dat consequenties van het niet naleven van de
gebouw. de kantoorfunctie is in dat geval aan te verplichting.
merken als de hoofdfunctie. gebouwen waarbij de kantoorfunctie niet is aan te merken Consequenties niet naleving
als hoofdactiviteit maar als nevenactiviteit, zijn de Inspectie leefomgeving en Transport is
uitgezonderd van de verplichting om per momenteel de bevoegde instantie om te contro1 januari 2023 te beschikken over energielabel C. leren op de aanwezigheid van het energielabel
naast de eis van de hoofdfunctie, geldt ook de bij verkoop, verhuur en oplevering van
eis dat sprake moet zijn van een kantoorruimte utiliteitsgebouwen (zoals kantoren).
van 100 m2 of groter. Is sprake van een kleinere Voornoemde Inspectie kan een bestuurlijke
kantoorruimte, dan geldt de verplichting niet. Is boete opleggen wanneer niet aan de verhet kantoorpand aangewezen als monument als plichtingen omtrent het energielabel wordt
bedoeld in de monumentenwet of in de voldaan. Wanneer uw kantoorpand op 1 januari
provinciale of gemeentelijke monumenten- 2023 niet beschikt over energielabel C, dan
verordening, dan hoeft ook niet te worden bestaat (naast de mogelijkheid van de
voldaan aan de verplichting met betrekking tot bestuurlijke boete) zelfs de mogelijkheid dat u
energielabel C. ook panden die binnen twee jaar het kantoorpand niet meer als kantoorpand mag
worden gesloopt, onteigend of getransformeerd, gebruiken. Hoe strikt er op deze verplichting zal
hoeven niet aan de verplichting te voldoen. met worden toegezien en hoe deze consequentie
“transformeren” wordt gedoeld op de mogelijk- concreet vorm zal krijgen, is nu nog niet bekend.
heid om het kantoorpand een andere functie te mede om die reden doet u er als eigenaar van
geven. Hierbij kan worden gedacht aan het een kantoorpand verstandig aan om de onttransformeren van een kantoorpand in een pand wikkelingen rondom deze wetgeving in de gaten
voor de huisvesting van arbeidsmigranten. met te houden. U kunt ontwikkelingen eenvoudig
energielabel a, B of C wordt voldaan aan de volgen door af en toe de website van de
Rijksdienst voor ondernemend nederland te
verplichting.

lET op
VooRWaaRdEn
HUURoVEREEnKomsT
als U opTEERT
VooR BTW-BElasTE
VERHUUR
Wij willen u er op wijzen hoe belangrijk het is dat de huurovereenkomst voldoet aan alle formele voorwaarden als
wordt geopteerd voor btw-belaste verhuur. Het belang blijkt
immers maar weer uit een recente uitspraak van de rechtbank
Noord-Nederland.

Btw bij verhuur onroerende zaken
Verhuur van onroerende zaken is in beginsel een vrijgestelde
activiteit voor de btw. de verhuur van onroerende zaken, anders
dan woningen, kan onder voorwaarde wel worden aangemerkt
als een btw-belaste prestatie. Hiervoor gelden de volgende
voorwaarden:
1. de huurder moet de onroerende zaak gebruiken voor
doeleinden als gevolg waarvan de huurder de in rekening
gebrachte omzetbelasting voor ten minste 90% in aftrek
kan brengen;
2. de verhuurder en de huurder moeten in de huurovereenkomst kiezen voor belaste verhuur of een afzonderlijk
schriftelijk verzoek hiervoor doen aan de inspecteur; en
3. de huurder moet het gehuurde daadwerkelijk in gebruik
nemen vóór het einde van het boekjaar waarin hij met
omzetbelasting is gaan huren.
Voorwaarde met betrekking tot huurovereenkomst
de uitspraak die onlangs is gedaan door rechtbank noordnederland zag op de hierboven onder punt 2 genoemde
voorwaarde. Indien geen verzoek wordt gedaan aan de
inspecteur, moet de huurovereenkomst een aantal aspecten
bevatten:
• omschrijving van de onroerende zaak met plaatselijke en
kadastrale aanduidingen;
• datum van aanvang van het boekjaar van de huurder; en
• een door de huurder ondertekende verklaring waaruit blijkt
dat de huurder de onroerende zaak gebruikt voor doeleinden
waarbij voor 90% of meer recht op aftrek van voorbelasting
bestaat.

bezoeken. op de website is een speciale pagina
te vinden over deze nieuwe wet- en regelgeving
(www.rvo.nl/ energielabelckantoor).
Heeft u vragen over verplichtingen en eisen die
aan uw pand kunnen worden gesteld met
betrekking tot energielabels? aarzel dan niet
contact op te nemen met de auteur of één van de
overige specialisten van het team omgeving &
milieu van Van Iersel luchtman advocaten.

Voor meer informatie:
advocaat annekee groenewoud
a.groenewoud@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:

food

retail

gaming

recycling

zorg

bouw

als de huurovereenkomst deze facetten bevat, zal geopteerd
kunnen worden voor btw-belaste verhuur.
Uitspraak rechtbank Noord-Nederland
In de zaak die voorlag bij rechtbank noord-nederland was bij
het aangaan van de huurovereenkomst geen verklaring
getekend door de huurder waaruit bleek dat deze de
onroerende zaak voor meer dan 90% voor belaste prestaties
gaat gebruiken. deze verklaring was pas anderhalf jaar later
alsnog opgesteld en ondertekend. de rechtbank oordeelde dat
in dit geval geen sprake was van btw-belaste verhuur, omdat
de verklaring van de huurder niet direct bij aangaan van de
huurovereenkomst was getekend. niet relevant is volgens
de rechtbank of er aan het 90% criterium wordt voldaan.
de formele voorwaarden om in aanmerking te komen voor de
uitzondering op de vrijstelling worden door de rechtbank dus
strikt uitgelegd.
Vragen?
Wij hebben ruime ervaring met de btw-aspecten rondom de
verhuur van onroerende zaken en wij kunnen u daarin
uiteraard bijstaan. Heeft u vragen naar aanleiding van deze
informatie of wilt u graag advies, neem dan contact op
met een van onze Rsm adviseurs.

Rsm nederland n.V., parklaan 34
postbus 686, 5600 aR EIndHoVEn, tel. 040-2950015
www.rsmnl.com

VERHUISD!

RSP Makelaars Eindhoven

Lichttoren 342

Een greep uit onze laatste transacties ....
D
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V

Voor verhuren - verkopen - aanhuren - aankopen
taxaties - beleggingen

EINDHOVEN, KANAALDIJK ZUID 5B
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HELMOND, RIETBEEMDWEG 1C
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E
V

EINDHOVEN, KLEINE BERG 34A

RSP MAKELAARS ’S-HERTOGENBOSCH C.V. • LOCATIE ‘s-HERTOGENBOSCH •
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EINDHOVEN, STATIONSPLEIN 45
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VELDHOVEN, DE RUN 4411

T
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N
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VALKENSWAARD,
EINDHOVENSEWEG 51

• TEL (073) 64 88 750
LOCATIE EINDHOVEN • LICHTTOREN 342, 5611 BJ EINDHOVEN • TEL (040) 24 94 000
INFO@RSPMAKELAARS.NL • WWW.RSPMAKELAARS.NL
KONINGSWEG 66, POSTBUS 375, 5201 AJ ‘s-HERTOGENBOSCH

Dé sleutel tot vastgoed succes!
HUUR | RECHTELOOP 15 GEMERT

KOOP | SCHEIWEG 10 GEMERT

Deze instapklare, onder moderne architectuur en in aanbouw zijnde bedrijfshal met kantoor,
entree, toilet en pantry, maakt onderdeel uit van een nieuwbouwplan wat wordt gerealiseerd
op bedrijventerrein Smartpark te Gemert. Een uitstekende uitvalsbasis voor uw onderneming,
gunstig gelegen nabij uitvalswegen. Een eigentijds complex met een prachtige uitstraling waarbij
duurzaamheid hoog in het vaandel staat! Parkeergelegenheid op verhard, eigen terrein. Aanvaarding na oplevering nieuwbouw, medio eerste kwartaal 2019.
Vloeroppervlakte bedrijfshal
Doorrijhoogte bedrijfshal
Afmeting overheaddeur h/b
Perceelsoppervlakte

ca. 240 m²
ca. 6.00 m¹
ca. 5.00 m¹ x ca. 6.00 m¹
ca. 650 m²

HUURPRIJS PER MAAND
€ 1.500,00 exclusief btw

KOOP | GOOSSENSSTRAAT 24-24A AARLE-RIXTEL

ca. 430 m²
ca. 725 m³
ca. 80/25 m²
706 m²

Vloeroppervlakte bedrijfshal
Vloeroppervlakte kantoor bgg en verd.
Inhoud bedrijfswoning
Perceelsoppervlakte

ca. 485 m²
ca. 165 m²
ca. 820 m³
1.960 m²

VRAAGPRIJS KOSTEN KOPER
€ 1.125.000,00

HUUR | VICOTRIASTRAAT 1 SINT-MICHIELSGESTEL

Perfect onderhouden beleggingspand zijnde een grote bedrijfsruimte op de begane grond, een
luxe bovenwoning met twee dakterrassen, een buitenterrein, carport en parkeerplaatsen op
eigen terrein. De grote bedrijfsruimte is vrij indeelbaar. Uitermate geschikt voor horeca, o.a. een
kookstudio. Bestemming; dienstverlening-functieaanduiding horeca t/m categorie 2. De bovenwoning is zéér compleet en heeft o.a. 2 slaapkamers. Centrale ligging in de dorpskern van AarleRixtel, alle dorpsvoorzieningen zijn op loopafstand gelegen.
Vloeroppervlakte bedrijfsruimte
Inhoud luxe bovenwoning
Vloeroppervlakte 2 dakterrassen/carport
Perceelsoppervlakte

Op zichtlocatie gelegen, multifunctioneel en zéér luxe combinatie object wonen/werken. Uitgevoerd met kwalitatief hoogwaardige en duurzame bouwmaterialen en high tech voorzieningen.
Bedrijfsgedeelte; multifunctionele bedrijfshal, ged. met entresol, 3 overheaddeuren en berging.
Tevens op bgg separate entree, kantoorruimte, toiletgroep en kantine. Op verdieping een kantoorkamer, presentatieruimte en archiefruimte. Woongedeelte; luxueuze woning, terras met
overkapping, carport, zwembad en tuinhuis. Parkeergelegenheid op verhard, eigen terrein. Ligging bedrijventerrein “Wolfsveld”.

VRAAGPRIJS KOSTEN KOPER
Op aanvraag

Op goede locatie gelegen winkelruimte met kantoor/kantine, magazijn en toilet. Ruime frontbreedte en grote raampartijen. Ideaal voor de presentatie van uw bedrijfsactiviteiten. Het object
is gezien de omvang voor vele branches geschikt, zo ook voor een discounter. Tevens ideaal als
kantoor en ten behoeve van dienstverlenende bedrijven. Toonaangevende bedrijven als Hema
en Jumbo zijn tegenover en naast het object gelegen. Goed bereikbaar per auto en gratis parkeergelegenheid in de directe nabijheid. Tijdelijke verhuur is onder voorwaarden bespreekbaar.
De winkel wordt casco opgeleverd, de winkelrekken worden ter overname aangeboden.
Vloeroppervlakte winkelruimte
Afmeting overheaddeur h/b

TEL. 0492 – 37 13 37

•

ca. 390 m²
ca. 2.15 m¹ x ca. 2.45 m¹

HUURPRIJS PER MAAND
€ 3.100,00 exclusief btw

EMAIL INFO@EIJKEMANS.NL

WWW.EIJKEMANS.NL

TE KOOP
zANDVEN 6
VELDHOVEN
State of the art
bedrijfscomplex voor
als uw huisvesting
uw visitekaartje
dient te zijn!

KOOpSOM:
€ 830.000,00 K.K.
AANVAARDINg IN OVERLEg
DIT OBjEcT IS ABSOLUUT DE MOEITE
VAN EEN BEzIcHTIgINg wAARD!

•

•

•
•
•

•
•

Zeer representatief, dynamisch, onder architectuur gebouwd
bedrijfsobject bestaande uit productie-/atelier-/opslag-/
kantoor-/showroomruimte;
Totaal circa 963 m2 bedrijfs-/kantoor-/showroomruimte op
een perceel van 1.000 m2;
Gelegen op prominente locatie op het kleinschalige
bedrijventerrein Zandven;
Goede bereikbaarheid , via de meerhovensedreef is de
op- en afrit van de A2/N2 binnen 10 minuten bereikbaar;
Bedrijventerrein Zandven grenst aan de bedrijventerreinen
Flight Forum en park Forum in eindhoven en habraken
in Veldhoven;
het object is gebouwd in 2001;
Kwalitatief hoogwaardig afwerkings- en voorzieningenniveau
met veel extra’s;

040 - 2 11 11 12
www.bedrijfsmakelaar.nu

•

ideale productie-/assemblageruimte met daglichttoetreding
en polyester lichtstraat in het dak;

•
•
•

Kantoorruimte begane grond geheel ingedeeld;
Kantoor- of showroomruimte verdieping nader in te delen;
Goede laad- en losmogelijkheden via twee elektrisch
bedienbare overheaddeuren in het bedrijfsgedeelte;
ruime parkeermogelijkheden op verhard parkeerterrein
voor het complex;

•

•
•

•

Dit complex is voorzien van aansprekende voor- en
achtergevel (min of meer 2 “voorkanten”);
er zijn kleinschalige bedrijven toegestaan in de
milieucategorieën 1 en 2;
Op het bedrijventerrein is parkmanagement van toepassing.

