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VESTIGING BOL.COM EN NIEUWE HAVEN LATEN
WAALWIJK VERDER GROEIEN

TH KANTOOR-/BEDRIJFSRUIMTES EN KLEINE OPSLAG
DE POORT VAN BERREGE, BERGEN OP ZOOM

TH KANTOORRUIMTE OP ZEER GOEDE LOCATIE
TRAMSINGEL 23, BREDA

Op een markante zichtlocatie aan de rand van het bedrijventerrein Steenakker
van Breda is dit te revitaliseren kantoorgebouw gelegen met een bijbehorend
grondoppervlakte van ruim 20.000 m².

Herontwikkeling behoort ook tot de mogelijkheden daar het perceel mede de
bestemming “Bedrijventerrein” met de aanduiding “detailhandel volumineus”
heeft.

Nadere detailinformatie op aanvraag.

WWW.MATOSMEDIA.NL

TE KOOP SPINVELD 55  BREDA 2016 02

Charles Suijkerbuijk Bedrijfsmakelaardij
T +31 (0)165 - 54 12 19
info@cs-makelaars.nl



VanOpstal Grosfeld Makelaars BV
Westersingel 4
4611 HV Bergen op Zoom

0164 217 000

info@vanopstalgrosfeld.nl
www.vanopstalgrosfeld.nl

NVM•BOG

TH | KANTOORRUIMTE
BERGEN OP ZOOM, ZUID-OOSTSINGEL 24

Kantoorruimte gelegen op een
opvallende locatie nabij N.S. en
regionaal busstation, naast Rabobank
en Stadskantoor en op loopafstand
van het centrum.

n  units vanaf 162 m2

n  zeer energiezuinig (energielabel A)
n  uitstekend bereikbaar
n  uitermate representatief
n  flexibel indeelbaar

TH | BEDRIJFSRUIMTE
HALSTEREN, CANADAWEG 1A

Representatieve bedrijfsunit met eigen
identiteit, uitstekend gesitueerd op
een prominente zichtlocatie op
industrieterrein Oude Molen nabij
aansluiting A4.

n  bedrijfsruimte circa 375 m2

n  kantoor/showroom circa 300 m2

         verdeeld over twee lagen
n  geschikt voor uiteenlopende
     doeleinden
n  ruime parkeergelegenheid
n  afsluitbaar achterterrein

TK | WINKELRUIMTE
HALSTEREN, DORPSSTRAAT 192-192A

Een tweetal winkelruimtes met
bovenwoning gesitueerd aan de entree
van de winkelstraat, een goed
herkenbare locatie

n  twee afzonderlijke winkels van
     circa 85 m2

n  zelfstandige bovenwoning van
     circa 65 m2

n  geschikt voor wonen, winkel en/of
kantoor/dienstverlening

TH  | WINKELRUIMTE
BERGEN OP ZOOM, KORTEMEESTRAAT 25

Winkelruimte gelegen op een
uitstekende locatie in historische
winkelgebied ’t Vierkantje direct
grenzend aan de Grote Markt.

n  monumentale uitstraling
n  winkelruimte begane grond circa
     160 m² VVO
n  winkelruimte eerste verdieping
     circa 90 m² VVO
n  magazijn/dagverblijf/kantoor
     begane grond/verdieping totaal
     circa 124 m² 
n  frontbreedte bedraagt circa 7 meter

TH | WINKEL-/KANTOORRUIMTE
BERGEN OP ZOOM, STATIONSSTRAAT 4

Winkel-/kantoorruimte is gelegen op
een goede locatie in het kernwinkel-
gebied van Bergen op Zoom.

n  uitermate representatieve ruimte
n  geschikt als kantoor of winkel
n  circa 188 m2 vloeroppervlak
n  achteruitgang
n  instapgereed

Van Opstal Grosfeld Makelaars

Uw specialist bedrijfshuisvesting

0164- 217000

TK  | BEDRIJFSRUIMTE
BERGEN OP ZOOM, ANTWERPSESTRAAT 7-7A

Klassiek herenhuis gelegen in centrum
bestaande uit bedrijfsruimte op begane
grond met met zelfstandige
bovenwoning

n  begane grond circa 110 m2

n  bovenwoning circa 120 m2

         (twee lagen)
n  perceel 165 m2

n  geschikt voor wonen en werken
     aan huis
n  te renoveren tot woning met
     diepe tuin

Informeer naar de mogelijkheden

Kleurstelling foto betreft artist impression

TH  | KANTOORRUIMTE
BERGEN OP ZOOM, JOULEHOF 12

Representatief kantoorgebouw “Pagu-
rus” gelegen in Kantorenpark Krabbe-
poort, ideaal gesitueerd nabij de A58 /
A4. Het kantoor is thans geheel voor
verhuur beschikbaar; de begane grond
van circa 315 m2, de eerste t/m vierde
verdieping, ieder circa 365 m2 en de
vijfde verdieping van circa 205 m2.

Het gebouw is hoogwaardig afgewerkt
en heeft een uitstekend installatie-
niveau, parkeren is één van de sterke
punten, standaard zijn  21 parkeer-
plaatsen beschikbaar en afhankelijk
van de behoefte zijn optioneel nog eens
33 parkeerplaatsen beschikbaar op het
tegenover gelegen perceel.

VERKOOP BESPREEKBAAR



Vrijdag 13 mei 2016 tekende Joris Martens van Zuyderleven
de koopovereenkomst met de gemeente Breda voor een kavel
bedrijfsgrond op bedrijventerrein Rithmeesterpark in Breda.
Nadat alle procedures zijn doorlopen is de verwachting dat in
november 2016 met de bouw gestart kan worden en dat
Zuyderleven zo snel als mogelijk op de nieuwe locatie
operationeel is. 

Door de sterke autonome groei van Zuyderleven, versterkt
door diverse acquisities, is Zuyderleven al enige tijd zoekende
naar een nieuw thuis voor haar hoofdkantoor, of liever gezegd:
customer care center. Daarnaast heeft Zuyderleven kantoren
in Rotterdam en Haastrecht. In het nieuwe gebouw worden
circa 50 medewerkersgehuisvest. Dit team bedient 16.000
relaties vanuit de disciplines verzekeringen, hypotheken,
pensioencommunicatie, corporate finance en makelaardij. 

“Deze nieuwe locatie en het ontwerp van het nieuwe gebouw
sluiten perfect aan bij onze transparante bedrijfsfilosofie.”

“Het voldoet tevens aan de meest belangrijke doelstelling: het
zal een feest worden om te werken en te ontvangen”, aldus
Joris Martens. “Ook logistiek sluit de ligging door de directe
aanwezigheid van de A16 perfect aan ten opzichte van de
andere kantoren”. 

Zuyderleven keek al langer uit naar een nieuwe locatie. De
gepassioneerde begeleiding van de gemeente Breda/BrIM
heeft deze keuze versneld en bevestigd. 

Boaz Adank, wethouder Economische Zaken, is blij met weer
een nieuwe vestiger op bedrijventerrein Rithmeesterpark.
“Het feit dat nu al bouwkavels worden verkocht op deze
nieuwe locatie is een erg positieve ontwikkeling en bevestigt de
beweging in de markt, er is weer ruimte om te investeren. 

Daarnaast ben ik blij dat een Bredaas bedrijf als Zuyderleven
Groep de uitdaging aangaat om op deze prachtige plek
verder te bouwen aan een stabiele toekomst.” 

ADVT |   BrIM Breda

Zuyderleven Groep bouwt
nieuw hoofdkantoor op
bedrijventerrein
Rithmeesterpark in Breda

TE KOOP
Bedrijfsgrond

ZEISS verhuist haar Beneluxhoofdkantoor van Sliedrecht en
Best naar Breda. Vanaf januari 2017 is Bondpark de nieuwe
thuisbasis voor het hoogtechnologische optiek en
opto-electronicabedrijf.

150 medewerkers verhuizen mee naar het kantoor aan de
Graaf Engelbrechtlaan. Het Duitse ZEISS is dit jaar 70 jaar
actief in Nederland. De klanten van het bedrijf variëren van
universitaire ziekenhuizen voor operatiemicroscopen tot
zelfstandige opticiens voor precisie brillenglazen.
Daarnaast levert ZEISS aan de industrie hoogwaardige
meettechnologie en microscopiesystemen om zelfs
nanostructuren in beeld te brengen.

“We hebben voor Breda gekozen vanwege haar centrale locatie
in de Benelux voor zowel klanten als medewerkers. Daarnaast
was Bondpark als inspirerende en eigentijdse Benelux locatie
doorslaggevend voor de keuze om naar Breda te verhuizen”
aldus Stefan Claes, Managing Director Benelux van ZEISS.

“We zijn trots dat we, binnen een tijdsbestek van slechts een
aantal maanden, na DINALOG, Forza Group en Johnson &
Johnson wederom een grote huurder voor Bond Park mogen
aankondigen”, aldus commercieel verantwoordelijke Maurice
Vermeulen van Bond Park. “Voor ons is dit een bevestiging van
het concept Bond Park.”

Multinational ZEISS
verhuist Beneluxactiviteiten
naar Breda

T: 076-5293758
www.brimbreda.nl

Ondertekening van het contract door Kees Koffeman (r)
namens de gemeente Breda en Joris Martens (l) en
Willem Vermeulen (m) van Zuyderleven.



Charles Suijkerbuijk
Bedrijfsmakelaardij &
Taxaties O.Z.

Beverenlaan 2
4706 VM  Roosendaal

T +31 (0)165 - 54 12 19

www.cs-makelaars.nl
info@cs-makelaars.nl

Bouwkavel D - Ettenseweg
Perceelsoppervlakte: 3.563 m². Koopsom:
€ 145,-- per m² k.k. te verhogen met de BTW
Dit kavel is gesitueerd op een zichtlocatie aan
de Rijksweg 58 en heeft een frontbreedte aan
de straatzijde van 43 m.

Bouwkavel E - Protonweg
Perceelsoppervlakte: 2.448 m². Koopsom:
€ 130,-- per m² k.k. te verhogen met de BTW
Dit kavel is direct gesitueerd aan de verharde
openbare weg met een goede ontsluiting op de
Rijksweg A58 en heeft een frontbreedte aan
de straatzijde van 36 m.

Bestemming: Onder het vigerende bestemmingsplan Majoppeveld (Zuid) heeft het onderhavige
perceel de bestemming Bedrijventerrein-2 (BT-2). Verdere detailinformatie op aanvraag.

Op een ontwikkelingslocatie aan de Rijksweg A58 zijn twee percelen bouwgrond met de
bestemming bedrijventerrein beschikbaar:

TK BOUWGROND
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Roosendaal, Ettenseweg / Protonweg

Het betreft hier een kleinschalige bedrijfsunit omvattende ca. 180 m² bedrijfsruimte en
62 m² kantoorruimte met parkeren voor de deur.

TH BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR

Roosendaal, Schotsbossenstraat 10b

Huurprijs € 14.500,--
per jaar excl. BTW

Servicekosten € 500,--
per jaar excl. BTW

Aanvaarding: In overleg

Het laden en lossen is zowel vanuit de
Bochwerf als vanuit de Bosstraat (achterzijde) 
bereikbaar.

• elektrisch bediende overheaddeuren
(4.70 x 4.40 m.);

• loading docks;
• T.L. armaturen;
• vrije hoogte 6.30 m.

Op het bedrijventerrein “Borchwerf I” gelegen bedrijfshal/compartiment van 4.000 m²
met een laad/loskuil voorzien van loading docks met shelters en levelers.
Het compartiment maakt deel uit van een bedrijfshallencomplex met de mogelijkheid
aangrenzende uitbreiding van 3.000 m².

Het geheel is onder meer voorzien van de navolgende zaken:

TH BEDRIJFSRUIMTE

Roosendaal, Borchwerf 14d

Huurprijs: € 30,- per m²
per jaar excl. BTW

Aanvaarding: in overleg

Dit onder eigentijdse architectuur en duurzaam gebouwde bedrijfsobject omvat een
zelfstandige bedrijfsunit met op de begane grond ca. 215 m² kantoor/showroomruimte,
alsmede ca. 365 m² bedrijf/ opslagruimte. Het geheel wordt gecomplementeerd met een
verhard aan de voorzijde en zijkant gesitueerd buiten/parkeerterrein.

Het geheel is onder meer voorzien van de navolgende zaken:

TH BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR

Roosendaal, Belder 30

Huurprijs: € 35.000,--
per jaar exclusief BTW

Aanvaarding: in overleg

Kantoren:
• hal/entree met sanitaire voorziening;
• systeemplafonds met inbouwarmaturen;
• keukenblokje;
• berging met opstelling cv-installatie, vaste

wastafel en sanitaire voorziening.
Bedrijfsruimte:
• monolitisch afgewerkte (beton)vloer;

• overhaeddeur; • heater;
• krachtstroom; • lichtstraten; • T.L. verlichting;
• vrije hoogte 6.70 m. onder spant;

Algemeen:
• eigen aansluitingen voor gas, water en elektra;
• analoge telefoon lijn (KPN); • alarminstallatie;
• parkeren op eigen afgesloten terrein.

Het betreft hier een op een zichtlocatie op het bedrijventerrein “Borchwerf I” gelegen
multifunctioneel representatief en solitair bedrijfspand omvattende 330 m² bedrijfsruimte
en 112 m² inpandige kantoorruimte alsmede eigen parkeergelegenheid voor de deur.
Het geheel is onder andere voorzien van de navolgende zaken:

TK BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR

Roosendaal, Belder 10

Bouwjaar: 1995

Koopprijs:
€ 379.000,-- k.k.

Perceelopp.: 1.063 m²

Aanvaarding: in overleg

Het betreft hier een tweetal percelen industriegrond gelegen op een kleinschalig
bedrijventerrein in Oudenbosch met een totale oppervlakte van ca. 12.199 m².

Ligging:
De percelen zijn gesitueerd op een kleinschalig bedrijventerrein in Oudenbosch en hebben een
zeer goede bereikbaarheid zowel per eigen als middels openbaar vervoer. De percelen hebben
een frontbreedte aan de straatzijde (Ambachtenstraat) van ca. 130 m.
Bestemming:
Het geheel valt onder het bestemmingsplan “Kom Oudenbosch”, vastgesteld op 2013-06-20.
Artikel 6 Bedrijventerrein, functieaanduiding bedrijf tot en met categorie 3.2.
Het gehele bestemmingsplan inclusief voorschriften e.d. kunt u terugvinden op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

TK BOUWGROND

Ambachtenstraat Bouwgrond Oudenbosch

Koopprijs:
€ 80,-- per m² k.k. + BTW

Aanvaarding: In overleg.

Kantoren:
• systeemplafonds met inbouwverlichting;
• pantry;
• sanitaire voorziening(en).

Bedrijfshal:
• T.L- verlichting;
• monolitisch afgewerkte betonvloer;
• overheaddeur inrijhoogte 4.10 m

inrijbreedte 4.45 m.;
• krachtstroom;
• lichtstraat.

Een hoogwaardig afgewerkte zelfstandige bedrijfsunit met 130 m² inpandige kantoor-
ruimte verdeeld over de begane grond en eerste verdieping een en ander met sanitaire
voorzieningen alsmede een bedrijfs/opslaghal van 530 m².
Parkeren op gemeenschappelijk parkeerterrein.

Het geheel is onder meer voorzien van de navolgende zaken:

TH BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR

Roosendaal, Gewenten 16

Huurprijs: € 29.500,--
per jaar excl. BTW

Servicekosten: € 383,--
per jaar excl. BTW

Aanvaarding: per direct

Op een schitterende zichtlocatie langs de A17 gelegen en onder moderne architectuur en
duurzaam gebouwd bedrijfsobject. Het object omvat een zelfstandige multifunctionele
bedrijfsunit met op de begane grond en verdieping totaal 230 m² kantoorruimte alsmede
aangrenzende bedrijf/opslagruimte van 560 m². Het geheel wordt gecomplementeerd
met een verhard buitenterrein van 1.300 m².
Het geheel is onder meer voorzien van de navolgende zaken:

TK-TH BEDRIJFSRUIMTE MET KANTOOR

Roosendaal, Belder 70

Koopprijs: € 695.000,-- k.k.

Huurprijs: € 66.000
op jaarbasis excl. BTW

Aanvaarding: in overleg

Kantoorruimtes:
• systeemplafonds met verlichtingsarmaturen;
• toiletgroep met w.c., urinoir en douche;
• pantry/keukenblok;
• ramen voorzien van zonwerend glas;
• mechanische ventilatie; • kantoorruimte op
de verdieping in “casco” staat.

Bedrijf/opslagruimte:
• entresolvloer; • afgewerkte betonvloer;
• krachtstroom;
• vrije hoogte bedrijfsruimte 6.35 m;
• lichtstraten; • TL- verlichtingsarmaturen;
• 2-tal elektrische overheaddeuren;
• voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.

Kantoren:
• eigen ingang;
• systeemplafonds met armaturen;
• afgewerkte wanden;
• betegelde toiletruimte met w.c. en fonteintje;
• pantry/keukenblok met elec. close-in boiler;
• elektrische radiatoren.

Bedrijfsruimte:
• monolitisch afgewerkte betonvloer;
• overheaddeur (inrijhoogte 4.50 en

inrijbreedte 4.00 m.);
• vrije hoogte van de bedrijfsunit(s)

5.50/5.75 m.;
• lichtstraat;
• T.L. armaturen;
• heater.

Kantoorruimte:
• industriële plafondafwerking met verlichtings-
armaturen; • luxe sanitair; • pantry/keuken
• vloergoten; • deels computervloer;
• c.v. installatie met radiatoren; • airconditioning;
• voldoende cat 5 bekabelde aansluitingen voor
PC/IT; • alarm; • te openen ramen.

Bedrijfsruimte: • betonvloer; • vrije hoogte ca.
4,5 meter; • gasheaters; • TL-verlichting; • brand-
slanghaspels; • overheaddeur; • ruim voldoende
daglicht.
Buitenterrein: • verhard met grijze kiezels;
• water en siervijver rondom het pand;
• 2-tal inritten.



AL VANAF 

€ 90,- PER M2 
ONDERNEMEN 
         LANGS DE

UNIE
KE 
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START VANDAAG 
NOG MET 
ONDERNEMEN 
LANGS DE A4

Op zoek naar een unieke locatie voor uw 
onderneming, een prachtige zichtlocatie die 
ook nog eens uitstekend bereikbaar is? Dan 
hebben wij goed nieuws! 

Per direct biedt de gemeente Steenbergen, in 
samenwerking met Meerman Advies en Helmig 
Makelaardij, perfect gelegen bedrijfskavels 
(vanaf 1.500 m2)  in het nieuwe REINIERPARK. 
REINIERPARK is een uitbreiding van 
Reinierpolder 1, een levendig gebied 
waar diverse succesvolle ondernemingen 
gevestigd zijn.  

www.reinierpark.nl of neem direct contact 
op met één van de makelaars.

A4

N257

Steenbergen

         LANGS DE

OPTIMAAL BEREIKBAAR

•   Rotterdam: 30 min.
•   Antwerpen: 30 min.
•   Breda: 30 min.

Ber
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pen

Rotterdam

A4
EX. BTW

WWW.REINIERPARK.NL

MEER WETEN?
WIJ STAAN 
VOOR U KLAAR. MeermanAdvies

V I S I E   V O O R   V A S T G O E D

Meerman Advies
Joost Meerman
t. (0164) 855 006
m. 06 83 91 00 65
info@meerman-advies.nl
www.meerman-advies.nl

Helmig Makelaardij
Evert Helmig
t. (0164) 68 59 25
m. 06 20 00 54 39
info@helmigmakelaardij.nl
www.helmigmakelaardij.nl



Het representatief bedrijfsverzamelcomplex bestaat uit
20 bedrijfsruimten en 2 kantoorruimten. 

Het complex is gelegen op bedrijventerrein “Statendam 
Noord” in Oosterhout. 

De kantoorruimten zijn 456 m2 B.V.O. groot. De 
bedrijfsruimten variëren van ca. 86 m2 B.V.O. tot 226 m2 
B.V.O. en zijn voorzien van sectionaaldeuren. Het gehele 
complex is voorzien van aluminium kozijnen.

Collegiale verkoop met 

AL  JAAR GOED VOOR ELKAAR...

BEDRIJFSHUISVESTING

WWW.VERBRUGGE.COM0162 - 521 297 

0162-472950

Gangboord 11, 4941 RE Raamsdonksveer
Nieuwstraat 22, 4901 JH Oosterhout

KANTOOR- EN BEDRIJFSRUIMTE 
VAARTWEG TE OOSTERHOUT

Lastig om een financiering bij uw bank te krijgen?
De verkopers van de Vaartweg FINANCIEREN U.
HYPOTHEEK VAN ONDERNEMERS VOOR ONDERNEMERS.

14.00-16.00 uur

TE HUUR/TE KOOPOosterhout, Everdenberg 5

• MAKELAARDIJ • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

• PENSIOENEN • FINANCIËLE PLANNING

Modern kantoorpand gelegen
op bedrijventerrein Everdenberg
aan de zuidkant van Ooster-
hout. Het kantoor is gebouwd
in 2 bouwlagen en beide etages
zijn ingedeeld in zogenaamde
cellen kantoren.

• Kantoorruimte: ca. 400 m²
• 2 verdiepingen
• Archiefruimte
• Serverruimte
• Airco
• Openbaar vervoer op 1 km

afstand
• Eigen parkeerplaatsen

TE KOOPOosterhout, Everdenberg 67 Op bedrijventerrein Everden-
berg gelegen moderne
productiehal met kantoorruimte
en met klinkers verhard groot
buitenterrein.

• Kantoorruimte: ca. 95 m²
• Bedrijfshal: ca. 900 m²
• Diepte hal 40 meter
• Perceeloppervl: ca. 2.495 m²
• Sanitair en keuken vernieuwd

in 2015
• Dak vernieuwd in 2015
• Kraanbaan met 5 tons kraan
• 2 sectionaaldeuren

TE HUUR/TE KOOPRaamsdonksveer, Bliek 15 Representatief en functioneel
bedrijfspand op een zeer ruim
perceel van 3.014 m2. Het ligt
op een goed bereikbare locatie
nabij de rijkswegen A27 en A59.
Zeer ruim terrein met
uitbreidingsmogelijkheden.

• Kantoorruimte: ca. 398 m²
• Bedrijfshal: ca. 425 m²
• Perceeloppervl.: ca. 3.014 m²
• Kraanbaan 6,3 ton
• 3 sectionaaldeuren
• Uitbreidingsmogelijkheden

TE KOOPRaamsdonksveer, Ramgatseweg 30 Representatief bedrijfspand
met bedrijfshal en kantoor-
ruimte gunstig gelegen op
bedrijventerrein Dombosch I.
Er zijn op het terrein mogelijk-
heden voor uitbreiding van
het bedrijfspand.

• Kantoorruimte: ca. 310 m²
• Bedrijfshal: ca. 1.150 m2
• Spuitruimte en schilder-

werkplaats
• Overheaddeur
• 25 parkeerplaatsen
• Uitbreidingsmogelijkheden

WWW.VERBRUGGE.COM
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Baas Makelaars

Dorpsstraat 57
Postbus 106
4660 AC Halsteren

T (0164) 68 38 42
F (0164) 68 39 50

info@
baasmakelaars.nl

www.
baasmakelaars.nl

BEDRIJFSRUIMTETH-TK

Halsteren, Oude Molen

Op modern bedrijventerrein aan de Rijksweg A4 gelegen met een
directe verbinding naar de Randstad en Antwerpen.

•   Diverse bedrijfsunits van 130m2 tot 600m2

•   Eventueel met kantoorruimte en pantry
•   Vrije hoogte 6 meter
•   Bouwjaar 2009
•   Eventueel koop bespreekbaar

Huurprijs:
vanaf € 45,- per m2

In het centrum op zichtlocatie naast de HEMA gelegen moderne
winkelruimte.

•   Variabele oppervlakte vanaf 265m2 uit te breiden tot maximaal
   740m2

•   Pantry en magazijnruimte
•   Frontbreedte voorzijde 8 meter
•   Mogelijkheid voor laden en lossen aan de achterzijde

Huurprijs: op aanvraag

WINKELRUIMTETH

Steenbergen, Blauwstraat 58

In het centrum van de stad gelegen representatief kantoorpand.

•   Geheel gemoderniseerd en gerenoveerd in 2005.
•   Ind.: Beg.gr.: entree, 2 kantoorruimtes en keuken.
•   1e Verd.: overloop, technische ruimte en 3 kantoorruimtes.
•   2e Verd.: overloop, vergaderruimte en opbergruimte.
•   BVO: 210 m².

Huurprijs: € 2.000,-
per maand, exclusief BTW

KANTOORRUIMTETH

Bergen op Zoom, Burg. Stulemeijerlaan 16

Breda | Weidehek 123 A

Zelfstandige bedrijfsunit

TH

Op het Weidehek in Breda is nog 1 representatieve, zelfstandige multifunctionele bedrijfsunit beschik-
baar. Inmiddels is 95% verhuurd. De unit is uitermate geschikt voor opslag/ productie en/ of een show-
room in combinatie met kantoor.

Het bedrijvencomplex is gelegen nabij de noordelijke rondweg, welke de A27 met de A16 verbindt.
De binnenstad van Breda en winkelcentrum “Heksenwiel” zijn binnen enkele autominuten bereikbaar. 

Oppervlakte     :     circa 192 m²
Huurprijs          :     € 15.000,- per jaar exclusief btw
Aanvaarding    :     per direct
Bijzonderheden :     Het geheel is voorzien van een hekwerk met beveiliging en een camerasysteem.

Breda | Nieuwstraat 20A, 26A / Minderbroedersstraat 2

Winkelruimtes annex kantoorruimtes

TH

Aan de Nieuwstraat 20 A, 26 A en de
Minderbroedersstraat 2 te Breda zijn op
de begane grond een drietal separate
winkelruimtes annex kantoorruimtes
met baliefunctie te huur. 

Deze straten zijn gelegen in het kern-
winkelgebied van Breda in de
nabijheid van het nieuwe 5-sterren-
hotel Nassau, de vernieuwde Barones,
Eindstraat en Lange Brugstraat.

In de directe omgeving zijn voldoende
(betaalde) parkeerfaciliteiten aanwezig
in de diverse parkeergarages.

Oppervlakte:
Nieuwstraat 20A/26A   :  circa 55 m²
Minderbroedersstraat 2 :  circa 94 m²

Aanvaarding                :  per direct

bedrijfshuisvesting@deboerstorimans.nl

Weidehek 123 A te huur
€ 15.000,-

per jaar excl. btw.

Nieuwstraat 20 A of 26 A
€ 750,- per maand vrij van btw

Minderbroedersstraat 2
€ 1.200,- per maand vrij van btw

Nieuwstraat 20 A

Minderbroederstraat 2



Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Neder-
land verboden. De ministerraad heeft in
maart 2015 ingestemd met een voor-
stel daarover van staatssecretaris
Mansveld van Infrastructuur en Milieu.
Hoewel er vanuit de praktijk vragen zijn
gerezen over het aangekondigde ver-
bod en twijfel bestaat over de uitvoer-
baarheid en handhaafbaarheid daarvan,
lijkt het verbod toch echt in te gaan per
2024. Hoewel dit nog ver weg lijkt te
zijn, doen eigenaren van onroerend
goed met asbestdaken er verstandig
aan tijdig subsidie aan te vragen. De
huidige subsidieregeling loopt namelijk
maar tot 1 januari 2020 en het verwij-
deren van asbest is een kostbare zaak. 

Waarom een verbod op asbestdaken?
Vanaf 2024 is het 30 jaar geleden dat
bouwbedrijven geen asbest meer
mochten gebruiken bij de bouw van on-
roerend goed. In 2024 zijn de nog aan-
wezige asbestdaken dus tenminste 30
jaar oud. Een groot deel van de asbest-
daken zal overigens nog veel ouder zijn.
Volgens de staatssecretaris leidt dat tot
grote gezondheidsrisico’s voor mens en
milieu. Asbestdaken kunnen namelijk
verweren in de buitenlucht waardoor
asbestvezels kunnen vrijkomen. Het
inademen van asbestvezels kan schade-
lijk zijn voor de gezondheid van mensen.
Daarbij spelen ook recente branden in
woonwijken waarbij asbest in en om wo-
ningen terechtkwam mee. Deze bran-
den onderstrepen de noodzaak van een
verbod, waarbij de staatssecretaris ook
opmerkt dat het verwijderen van ver-

spreide asbestdeeltjes voor hoge kosten
zorgt. Tijd dus voor een asbestverbod,
maar wat houdt dit verbod precies in? 

Wat mag wel en wat mag niet?
Het verbod geldt voor alle eigenaren van
vastgoed. Dus voor zowel particulieren,
bedrijven als overheidsorganen. Het be-
perkt zich echter wel tot het asbest-
houdend materiaal dat in contact
staat met de buitenlucht. Denk aan
asbest in golfplaten en dakleien. As-
best dat verwerkt is in gebouwen,
zoals bijvoorbeeld asbesthoudend
dakbeschot of isolatiemateriaal wordt
niet verboden. Daarnaast gaat het al-
leen om dakbedekking. Delen van ge-
bouwen aan de buitenzijde, zoals
boeidelen, dakgoten en gevelpanelen
hoeven dus niet verplicht gesaneerd
te worden. 

Als de hoeveelheid asbest minder dan
35 m2 bedraagt en in goede staat is,
mag een particulier het dak zelf verwij-
deren. Hieraan zijn wel strikte eisen
verbonden. In elk geval moet een mel-
ding worden gedaan bij de gemeente.
Een uitzondering geldt voor dakleien;
deze vorm van asbest mogen particulie-
ren nooit zelf verwijderen. 

De gemeente zal controleren of aan het
verbod wordt voldaan. 

Subsidieregeling
Het verwijderen van asbest is kostbaar.
In veel gevallen zal een gespecialiseerd
bedrijf de werkzaamheden moeten uit-

voeren. De overheid heeft daarom een
subsidieregeling in het leven geroepen
welke per 1 januari 2016 van kracht is,
en zal lopen tot 1 januari 2020. Er wordt
door de overheid minimaal € 75 miljoen
beschikbaar gesteld. Slechts voor kos-
ten die gemaakt moeten worden voor
het verwijderen van daken groter dan 35

m2 kan subsidie worden aangevraagd.
De hoogte van de subsidie is € 4,50 per
m2 met een maximum van € 25.000 per
adres. Zowel particulieren, bedrijven,
non-profitorganisaties en overheden
kunnen aanspraak maken op de subsi-
die. Daarnaast kunnen bedrijven onder
voorwaarden ook gebruik maken van
fiscale regelingen voor het verwijderen
van asbest. 

Kritiek op het verbod
Vanuit Vereniging Eigen Huis is kritiek
geuit op het verbod. De Vereniging heeft
op 19 februari 2016 een brief gestuurd

aan de staatssecretaris waarin zorgen
worden geuit over de uitvoerbaarheid
van de regeling. Met name als daken
van woningen aan elkaar verbonden
zijn, is een sanering enkel effectief als
alle eigenaren daaraan willen en kun-
nen meedoen. Daarnaast merkt de Ver-
eniging op dat het saneren van een

asbest dak al snel €10.000 zal kosten
en de subsidie die kosten niet zal dek-
ken. De Vereniging vreest dat particu-
lieren vanwege het kostenaspect
zullen nalaten gediplomeerde asbest-
verwijderaars in te schakelen en zelf
asbest zullen gaan verwijderen, met
alle gezondheidsrisico’s van dien. Zij
nodigt de staatssecretaris dan ook uit
om samen van gedachten te wisselen
over oplossingen voor deze proble-
men.

Zorginstellingen
Het verbod op asbestdaken geldt ook
voor zorginstellingen. Nu het onroe-

rend goed van zorginstellingen niet zel-
den dateert van meer dan 30 jaar
geleden, is de verwachting dat er nog
veel asbest aanwezig is. Zorginstellin-
gen hebben mede vanwege de schei-
ding tussen wonen en zorg veel met
leegstand te maken. In het zoeken naar
alternatieven om deze leegstand te
voorkomen, zullen zij vaak te maken
krijgen met renovatiewerkzaamheden.
Voor deze instellingen is het dus ver-
standig om nu al bedacht te zijn op het
asbestverbod en dus vast subsidie aan
te vragen. Bij renovatiewerkzaamheden
kan dan direct het aanwezige asbest

verwijderd worden.

Hoewel er nog kritiek bestaat op het
verbod op asbestdaken, ziet het ernaar
uit dat het verbod in 2024 werkelijkheid
wordt. Daarmee wordt een grote stap
gezet in het verwijderen van asbest uit
onroerend goed. Een volledig einde aan
asbest betekent het echter niet, aange-
zien nu alleen asbestdaken verwijderd
hoeven te worden.

Wilt u meer weten over het verbod op
asbestdaken of heeft u andere vragen
op het terrein van vastgoed?
Dan kunt u contact opnemen met Anne
Butterhoff of één van haar collega’s bij
Van Iersel Luchtman Advocaten. Anne
maakt tevens onderdeel uit van
het brancheteam Zorg dat op 16 juni a.s.
een event organiseert over de transitie
in de ouderenzorg.

CLMN |   Van Iersel Luchtman Advocaten

Verbod op asbestdaken
vanaf 1 januari 2024

> Anne Butterhoff

Van Iersel Luchtman N.V.
Kantoor Breda

Wilhelminapark 15
Postbus 4810

4803 EV Breda

Tel.  +31 (0)88 90 80 606
Fax. +31 (0)88 90 80 600

www.vil.nl

Van Iersel Luchtman is actief in diverse
branches. Een aantal van onze
specialisten hebben zich verenigd in:

afval retail zorg

Voor meer informatie:
Anne Butterhoff-Veelenturf
a.butterhoff@vil.nl

Op de hoogte blijven van de laatste
juridische ontwikkelingen?
Volg ons via LinkedIn en/of Twitter.

“kaalslag in de winkelstraten”,
“dubbele leegstandscijfers in de retail”,

“leegstand van winkels zal in de loop van
2016 de grens van 10% overschrijden”,

“ wake up call voor de retailbranche”

Bovenstaand zomaar enkele headlines uit verschillende vak-
bladen. Het zal niemand ontgaan zijn, de lijst met namen van
winkelformules die het steeds moeilijker hebben wordt langer.
De vraag of het nog goed komt met onze winkelsteden dringt
zich terecht op na de golf van faillissementen waaronder
Schoenenreus en Harense Smit (2013), Free Record Shop en
boekhandel Polare (2014), Miss Etam, Promiss, DA en Dixons
(2015), Manfield, Scapino, Halfords, V&D en Perry Sport (2016)
om maar een aantal met naam te noemen die de afgelopen 25
jaar het winkelbeeld in onze binnensteden hebben bepaald.
Een veeltal oorzaken ligt ten grondslag aan deze kaalslag. De
recente crisis, het veranderende consumentengedrag maar
ook het grote aanbod van online-winkels en de geprofessiona-
liseerde Outletcentra spelen hierbij zeker een belangrijke rol.
Door de slinkende inkomsten hebben steeds meer winkeliers
moeite om de “hoge” winkelhuren op te hoesten. De huis-
vestingskosten zijn na personeelskosten de grootste kosten-
post van veel retail ondernemingen. Waren het een aantal
jaren geleden nog met name de verhuurders die, na de 1e
huurperiode, de huurprijzen wilde verhogen, nu klinkt de roep
tot aanpassing van de huurprijzen door huurders steeds luider
en veel partijen kiezen de wettelijke route tot huurherziening
indien ze er op minnelijke wijze niet uitkomen.

Nadere vaststelling van de huurprijs van bedrijfsruimte
De wet biedt zowel huurders als verhuurders van een bedrijfs-
ruimte de mogelijkheid om na verloop van een bepaalde huur-
periode te vorderen dat de rechter de hoogte van de huurprijs
aanpast. Dat is mogelijk wanneer de geldende huurprijs niet
(meer) in overeenstemming is met de huurprijs van vergelijk-
bare bedrijfsruimte ter plaatse. Een vordering tot nadere
huurprijsaanpassing geldt echter niet voor alle soorten
bedrijfsruimte. Een huurprijsaanpassing kan alleen gevorderd

worden ten aanzien van bedrijfsruimte als bedoeld in artikel
7:290 van het Burgerlijk Wetboek waaronder wordt begrepen
ruimten bestemd voor detailhandel (winkelruimte, afhaal-
of besteldienst), horeca exploitatie (restaurant en of café) en
hotels. De wet biedt huurders of verhuurders van kantoor-
ruimte en of opslagruimte dus niet de mogelijkheid om de
rechter te vragen de huurprijs aan te passen omdat dit geen
290 bedrijfsruimte betreft.

Het moment waarop huurprijsaanpassing kan
worden gevorderd
Bij 290-bedrijfsruimte is het vetrekpunt dat partijen bij aan-
vang van de huurovereenkomst vrij zijn om de huurprijs
gezamenlijk vast te stellen. Echter deze contractsvrijheid is
vervolgens begrensd in artikel 7: 303 BW. Op grond van dit
wetsartikel is nadere huurprijsvaststelling periodiek mogelijk
los van wat partijen bij aanvang zijn overeengekomen. Indien
er sprake is van een huurovereenkomst voor bepaalde tijd dan
kan de huurder of verhuurder aanpassing van de huurprijs
vorderen voor het eerst na afloop van die bepaalde tijd.
In alle andere gevallen kan de vordering tot nadere huurprijs-
vaststelling worden ingesteld wanneer er tenminste 5 jaren
zijn verstreken sinds de dag waarop de laatste door huurder en
verhuurder vastgestelde huurprijs is ingegaan. De wet regelt
bijzonderheden van de huurprijsvaststellingsprocedure in de
artikelen 7:303 BW en 7:304 BW, waarvan de essentie kort
wordt toegelicht.

Artikel 7:303 Burgerlijk Wetboek
Lid 1: “Zowel de huurder als de verhuurder kunnen vorderen dat
een rechter de huurprijs, zo deze niet overeenstemt met die van
vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, nader zal vaststellen”, lid
2: “Bij de nadere vaststelling van de huurprijs let de rechter op het
gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter
plaatse, die zich hebben voorgedaan in een tijdvak van 5 jaren voor-
afgaande aan de dag van het instellen van de vordering”, lid 3 stelt
dat de door huurder aangebrachte verbeteringen buiten beschou-
wing gelaten dienen te worden, lid 4 stelt dat de nieuwe huurprijs
in beginsel gaat gelden met ingang van de dag waarop de huur-
prijsaanpassing is gevorderd, tenzij de rechter op grond van
bijzondere omstandigheden een andere ingangsdatum vaststelt.

Artikel 7:304 Burgerlijk Wetboek stelt
vervolgens een voorwaarde aan het
vorderen van een nadere huurprijs-
vaststelling. lid 1: “Een vordering tot
nadere huurprijsvaststelling is slechts
ontvankelijk indien deze vergezeld gaat
van een advies omtrent de nadere
huurprijs, opgesteld door één of meer,
door partijen gezamenlijk benoemde
ter zake deskundigen”, lid 2 voorziet in
de mogelijkheid dat ook de rechter op
verzoek van één der partijen een des-
kundige kan benoemen.

Deskundigen huurprijsvaststelling
Een verzoek tot huurprijsvaststelling door een rechter kan
alleen plaatsvinden als er eerst deskundigenadvies omtrent de 
nadere huurprijs wordt overlegd. Dit advies kan worden opge-
steld door één of meer door partijen gezamenlijk benoemde des-
kundigen. Partijen zijn vrij in de keuze van deskundige. Het
nadeel hiervan blijkt echter dat het voor veel “gelegenheid des-
kundigen”, die niet gespecialiseerd zijn in winkels - onvoldoende 
kennis hebben van de methodiek en daarnaast niet beschikken 
over de juiste data, het ondoenlijk is om tot een professioneel ge-
fundeerd huurwaarde advies te komen. In de praktijk blijkt dan 
ook dat partijen het vaak niet eens kunnen worden over de te
benoemen deskundige en in dat geval kan en zal de rechter een 
deskundige benoemen. SORO Winkel Vastgoed Adviseurs be-
schikt over een groot en zorgvuldig opgebouwd databestand met 
huurtransactie gegevens van winkel– en horeca bedrijfsruimte 
in geheel Nederland. Een klein team binnen SORO houdt zich da-
gelijks bezig met huurprijsadvisering en treedt voor zowel huur-
der als verhuurder op als deskundige. Daarnaast wordt SORO 
Winkel Vastgoed Adviseurs zeer regelmatig door de rechtbanken
benoemd om als (derde) deskundige een deskundigenrapport 
huurwaardevaststelling ex. Artikel 7:303 BW op te maken.

Voor meer informatie over huurherzieningen of
huurwaardeadvies kunt u contact opnemen
met ondergetekende: 013-4688565 | 0620957325
mr. Leonardo C. Soro RVGME

WINKEL VASTGOED ADVISEURS

“een bijzondere tak van sport” 

Art. 7:   303 BW HUURHERZIENING -
       WINKELRUIMTE EN HORECARUIMTE



PETER VERSWIJVER BIEDT UNIEK CONCEPT VOOR ONDERNEMERS
Met het Interium Business Center, De Melkfabriek en De Loft voorziet direc-
teur Peter Verswijver met zijn bedrijf Easyspaces in een grote behoefte aan
kantoor-, vergader-, opslag- en werkruimtes voor ondernemers. Met de ope-
ning van De Poort van Berrege office and storage krijgt het bedrijf uit Bergen
op Zoom er een mooie locatie bij. In het voormalige pand van Zoom Bouw,
gelegen aan de Poortweg 1 in het Waterfront-Industriegebied, is een combi-
natie van kantoor-/bedrijfsunits en (kleine) opslagruimtes gerealiseerd.

Het samen gebruikmaken van faciliteiten,
kennis en ervaring uitwisselen en elkaar als
ondernemers versterken, daar draait het
concept van Peter Verswijver om. Zijn bedrijf
Easyspaces richt zich op het aankopen van
markante historische panden op aantrekkelijke
locaties in Bergen op Zoom. Vervolgens
worden die panden omgetoverd in een uitge-
kiende mix van kantoor-, werk- en opslagruim-
tes voor kleine en grotere bedrijven. “Je kunt
bij ons al een opslagruimte vanaf 2 m3 huren.
Daarnaast voorzien wij op de diverse locaties
ook steeds meer in de behoefte van onderne-
mers om voor zakelijke afspraken en vergade-
ringen een ruimte voor een paar uur of
dagdeel te huren. Wij bieden echt maatwerk
voor zowel startende ondernemers als voor
bedrijven die uit hun jasje zijn gegroeid of die
op zoek zijn naar een (neven)vestiging op een
toplocatie. Qua representatie, uitstraling,
inrichting, faciliteiten, parkeervoorzieningen en
bereikbaarheid voldoen al onze locaties aan
de hoge eisen die moderne ondernemers stel-
len. Door te werken met een uitgekiende

indeling en flexibele opzet en het onderling
verdelen van bepaalde kosten – zoals bijvoor-
beeld de keuken en schoonmaakkosten -
kunnen wij de huurprijs voor iedereen aantrek-
kelijk houden. Deze aanpak werkt dus in aller-
lei opzichten versterkend en kostenverlagend”,
aldus Peter Verswijver.

Compleet plaatje
Waar het Interium Business Center kantoor-
ruimtes biedt voor startende ondernemers en
kleine bedrijven, daar is De Melkfabriek juist
weer speciaal ingericht voor paramedische en
medische bedrijven met behandelruimtes.
De Loft is echt een starterscentrum en er is
op die locatie ook een pop-up restaurant (Koej)
gevestigd. Met de ingebruikname van de
Poort van Berrege wordt het aanbod uitgebreid
met kantooren bedrijfsunits, opslagruimtes,
twee grote werkruimtes en een vergader-
ruimte. “Met deze uitbreiding kunnen we voor
vrijwel elke ondernemer maatwerk bieden
voor een mooie vestiging en/of opslagruimte”,
besluit Peter Verswijver.

In de kern van het winkelcentrum van Hoogerheide (gemeente Woensdrecht) hebben wij nog winkelruimten
beschikbaar.

De winkelruimten zijn gesitueerd naast of tegenover de entree van Action (1.100 m²) wat een enorme publieks-
trekker is in elk centrum en zo ook in Hoogerheide.

Verder liggen vele grote landelijke winkelketens als Jumbo, Kruidvat, Primera, DA, HEMA, Ter Stal, Aldi, Blokker,
Shoeby aangevuld met de plaatselijke couleur locale  in hetzelfde winkelgebied binnen een steenworp van
elkaar. Een absolute toplocatie voor ondernemers!

Huurprijs: Op aanvraag

Winkelruimte te huur in
aantrekkelijk winkel-
centrum met o.a. Action
en Primera.

te huur

Hoogerheide
Raadhuispassage winkelruimte

VP&A Makelaardij B.V.

 Spoorlaan 432
5038 CX  Tilburg
Tel. 013 - 539 0000

 info@vpagroep.nl
 www.vpagroep.nl



Onlangs is gebouw Beuk verhuurd aan FCL Marine Agencies (begane grond en 1e verdieping). Ook zij
hebben gekozen voor de fantastische ligging en uitstraling van het Victoriapark in Rotterdam.

Nu is er nog ruimte beschikbaar vanaf ca. 150 m² tot ca. 800 m².

Op het Victoriapark is een parkeernorm van 1 op 34 m² kantoorruimte!!

Indien er interesse is om een kantoorruimte te huren in Rotterdam, informeren wij u graag over de
mogelijkheden.

Huurprijs: €  165,- per m²
op jaarbasis exclusief btw

Huurprijs parkeerplaatsen:
€  1.000,- per jaar exclusief btw

Luxe kantoorruimte
te huur

te huur

Rotterdam Victoria Park
kantoorruimte Kralingen

In het centrum van Roosendaal, aan de drukke kruising van de Laan van Brabant met de Laan van Limburg,
op een punt dat van alle zijden zichtbaar is, ligt deze prachtige grote winkelruimte van in totaal ca. 840
m². Op dit moment zijn het twee solitaire winkels met eigen entrees. De begane grond is ca. 202 m² v.v.o.
en de verdieping ca. 638 m² v.v.o. (bereikbaar met lift en trap).

De locatie is voor meerdere doeleinden geschikt kan eventueel worden gecombineerd tot één winkel.
Op de begane grond is ook nog een entresol aangebracht van 47 m² v.v.o. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Björn Voogt van VP&A Makelaardij 013-5390000.

Huurprijs:
Nader overeen te komen

De locatie is geschikt
voor meerdere
doeleinden!

te huur

Roosendaal winkelruimte
Laan van Limburg 14-16

De commerciële ruimte Bouwlingplein 1 te Oosterhout is in de luwte van het centrum gelegen en heeft
een zeer goede bereikbaarheid! Met de 229 parkeerplaaten in het Bouwlingcentre, 116 parkeerplaaten
in het Forum en parkeerplaatsen voor de deur is er altijd een parkeerplaats voor handen. Daarmee is deze
ruimte ideaal voor dienstverleners, zorgverleners of commerciële partijen die niet de hoofdprijs aan huur
willen betalen maar wel in het centrum willen zitten. De ruimte is verdeeld over twee verdiepingen. Zowel
de begane grond als de verdieping is ca. 107 m² b.v.o. In totaal dus een oppervlak van 214 m². De begane
grond heeft een fantastische hoogte. In de directe omgeving zijn meerdere dienstverleners aanwezig zoals
Robbe Financiële Raadgevers en Beins Travel.
Huurprijs € 19.500 op jaarbasis ex btw en voorschot servicekosten van € 109,- per maand.

Huurprijs: €  19.500,-
per jaar exclusief btw

Commerciële ruimte van
214 m2 in het centrum
van Oosterhout!

te huur

Oosterhout Bouwlingplein 1
commerciële ruimte



ADVT | Volker Wessels

BAVELSE BERG BREDA

TE HUUR
DC BAVELSE BERG TE BREDA

41.700 m2 logistiek

Dit nieuw te ontwikkelen hoogwaardig distributiecentrum is gelegen op

een van de mooiste locatie van Breda nabij bedrijventerrein Hoogeind.

Door haar ligging op nog een 100 meter van de op,- afrit van de A27 is de

bereikbaarheid optimaal. Ook voor fietsers en per openbaar vervoer

is de locatie uitstekend gelegen.

Het distributiecentrum zal uit twee separate units bestaan die ook

afzonderlijk gehuurd kunnen worden.  Naast het 13 meter hoge magazijn,

wordt het object opgeleverd inclusief kantoorruimte en optioneel een

mezzanine ten behoeve van VAS en VAL werkzaamheden.

Specificaties:

             •     Te huur vanaf 19.800 m2

             •     180 parkeerplaatsen

             •     5.000 kg m2 vloerbelasting

             •     13 meter vrije hoogte

             •     ESFR sprinklerinstallatie

             •     Led verlichting

             •     Minimaal 25 docks per unit

             •     500 m2 kantoorruimte

             •     Extra kantoorruimte kan gecreëerd worden

             •     Mezzanine ruimte is optioneel

             •     Separaat entree vrachtverkeer

Warehouse:                            €  50   per m2 per jaar

Kantoorruimte:                     € 125   per m2 per jaar

Mezzanine:                             €  30   per m2 per jaar

Koop van het distributiecentrum is bespreekbaar.

ONTWIKKELINGEN OP MAAT
BAVELSE BERG

VolkerWessels Logistics Development B.V.

Podium 9, 3826 PA Amersfoort
Postbus 2767, 3800 GJ Amersfoort

T +31 (0)88 186 6 182
info@vwld.nl
www.vwld.nl

Naast de ontwikkeling van het distributiecentrum beschikt VolkerWessels

Logistics Development op dezelfde locatie ook over een bouwkavel van

ca. 3 hectare. Dit kavel is direct gelegen aan de op-, afrit en uitstekend

zichtbaar vanaf de A27. Op deze unieke locatie in Breda kunnen wij uw

bedrijf een vastgoedontwikkeling op maat aanbieden. Wij maken graag

voor u geheel vrijblijvend een ontwerp dat volledig is toegepast aan uw

behoeftes op het geheel of een gedeelte van het kavel.

             •     Ca. 3 hectare grond (ook te splitsen)

             •     Ontwikkelingen van 2.000 tot ca.10.000 m²

             •     Zichtlocatie van de A27

             •     100 meter van de op afrit

             •     Bestemd voor bedrijvigheid

             •     Minimale hoogte van 8 meter

             •     Ontwerp volledig op maat

Zowel koop als huur is bespreekbaar.



Rooskensborch 5 - 5241 LL Rosmalen
T 073 5214954 - E info@steeneke.nl

WOON-/WERKOBJECT

BREDA, PAARDEWEIDE 10-10A

Representatief, goed afgewerkt en onderhouden vrijstaand multifunctioneel woon-/werk-
object met grote inpandige garage/opslag en ruime eigen parkeergelegenheid.

Vanuit de entree met dubbele hardglazen toegangsdeuren biedt het pand ruimte aan 3 royale
kantoor-/praktijkkamers en showroomruimte met baliefunctie, garderobe en toiletunit. Van-
uit de showroom is ook het moderne woonhuis te bereiken, voorzien van o.a. ruime living,
dichte eetkeuken, 3 slaapkamers, complete badkamer en fraai aangelegde binnentuin en
parktuin met mooie bomen en beplantingen. Het geheel omsloten met Heras hekwerk.

Dit object, ideaal als woon-/werkcombinatie, is uitstekend gelegen aan de rand van het woon-
gebied De Haagse Beemden met goede aansluiting op uitvalswegen, fietspaden en openbaar
vervoer.

W: www.fundainbusiness.nl
www.funda.nl
www.vbo.nl

Perceel: 1.668 m²
Vraagprijs: €495.000,-- kosten koper

ZOPFI MADE MAKELAARDIJ O.G.
ANTWERPSESTRAAT 9E
4921DC MADE
TEL. (0162) 68 74 70 
WWW.ZOPFI-MAKELAARDIJ.NL

WINKELPANDTH

Made, Nieuwstraat 22

Beide winkelpanden geschikt voor SHOP IN SHOP: Door de grootte van het pand kunt u ook denken
aan de formule “Shop in Shop”. Shop in shop zie je tegenwoordig overal en is een succesformule die
steeds vaker wordt toegepast. Winkels moeten zoeken naar andere manieren om klanten te binden.
Hiervoor is het shop in shop-model een goede manier.

Functioneel en modern

winkelpand / showroom op

A-locatie met een front-

breedte van ca. 13,50m. 

Bouwjaar 1992

V.V.O. ca. 100m²

Inhoud ca. 325m³.

Huurprijs €875,-

per maand, exclusief BTW

en excl. g-w-e.

PRAKTIJKRUIMTETK

Oosterhout, Bredaseweg 30-W1

Verhuurde Praktijkruimte

in centrum Oosterhout met

receptie / wachtruimte /

spreekkamer en

behandelkamer. 

Bouwjaar        1993

V.V.O.                75m²

Inhoud ca.       210m³. 

Vraagprijs: Op aanvraag

(Ook Te Koop in combi met

woningen Bredaseweg

30/30a-b-c)

Markt 17 - 4875 CB Etten-Leur - Tel: 076-5041500 - info@heijblommakelaardij.nl - www.heijblommakelaardij.nl

Kroonstraat 5 te Etten-Leur

TE HUUR
MET INSTAPKORTING

Showroom/ kantoorruimte, gelegen op een goed bereikbare
zichtlocatie op bedrijventerrein “Vosdonk” te Etten-Leur.

De omliggende bebouwing bestaat voornamelijk uit klein-
schalige, vrijstaande bedrijfsobjecten. In de directe omgeving
zijn nieuwe bedrijfsruimten gerealiseerd, wat de algehele
uitstraling en werkomgeving ten goede komt.

De totaal verhuurbare vloeroppervlakte van het gebouw
bedraagt circa 468 m2.

Huurprijs met instapkorting € 15.000,- excl. b.t.w. 1e jaar
op basis van een 5-jarig huurcontract.



Waalwijk scoort, zo blijkt uit recent

onderzoek van economisch advies- en

onderzoeksbureau Stec Groep,  hoog als

het gaat om de aantrekkelijkheid van

bedrijvenparken. Maar er is meer dat de

tweede logistieke hotspot van Nederland

(samen met Tilburg) tot een zeer

aantrekkelijke vestigingsplaats voor

bedrijven maakt. Zo is webwinkel bol.com

half februari begonnen met de bouw  van

een gigantisch distributiecentrum op

bedrijventerrein Haven Acht en komt de

aanleg van de nieuwe insteekhaven steeds

dichterbij. Waalwijk is vandaag de dag een

prima plek voor logistieke dienstverleners,

technische bedrijven en de maakindustrie

volgens wethouder Ronald Bakker

(Economische en Sociale Zaken).

”We hebben nog voldoende kavels

beschikbaar, waaronder diverse zicht-

locaties langs de A59.”

Bol.com, dochteronderneming van het beurs-
genoteerde Ahold, heeft vorig jaar 100.000 m²
grond gekocht. Deze transactie staat
inmiddels te boek als een van de grootste
grondverkopen in de Waalwijkse geschiedenis.
De internetgigant is meer dan welkom, omdat
zij ook andere topbedrijven over de streep kan
trekken zich in Waalwijk te vestigen.
Bakker: “Bol.com is bij uitstek een bedrijf met

een aanzuigende werking voor andere onder-
nemingen.” De wethouder sloeg half februari
samen met burgemeester Kleijngeld en de
directie van bol.com de eerste paal. Zomer
2017 moet het fulfilment center operationeel
zijn, het zorgt voor zo’n 1000 arbeidsplaatsen.
In overleg met DocData, verantwoordelijk voor
het personeelsbeleid, bekijkt de gemeente
hoe mensen met een afstand tot de arbeids-
markt bij bol.com aan de slag kunnen.

Schakel
Dan heeft Waalwijk nog een ijzer in het vuur:
de nieuwe insteekhaven. Achter de schermen
wordt hard gewerkt aan de aanbestedings-
procedure, inmiddels heeft de gemeente vijf
bedrijven geselecteerd. Als alles goed loopt,
kan de haven over vier jaar in bedrijf zijn.
Wethouder Bakker licht toe: “We hebben
straks veel meer mogelijkheden voor water-

gebonden bedrijven. Dat was hard nodig.
De sluis aan de bestaande haven was al aan
vervanging toe. Daarnaast zien we de laatste
jaren een toename van het transport over
water. Omdat de huidige haven slechts
capaciteit voor binnenvaartschepen tot 85
meter lang en 2,5 meter diep (Klasse III) biedt,
waren we als gemeente en regio beperkt in
de groei van multimodale logistieke dienst-

verlening. De nieuwe insteekhaven zorgt
ervoor dat Waalwijk en Midden-Brabant
binnenkort bereikbaar zijn voor klasse
V-schepen tot 135 meter lang, 11,4 meter
breed en 4,5 meter diep. Hiermee wordt
Midden-Brabant een belangrijke schakel
tussen de zeehavens van Rotterdam en
Antwerpen en het Europese achterland.”

Aanbesteding
De aanbesteding van het project is vorig jaar
zomer gestart via de methode van ‘Design,
Build, Finance, Maintain and Operate’
(DBFMO). Bakker: “Bij dit concept heeft de
bouwer een grote rol en  blijft verantwoorde-
lijk voor 25 jaar onderhoud en renovatie. Het
grote voordeel is dat bij de aanleg vooraf heel
goed gekeken wordt naar de juiste kosten-
besparende of duurzame technieken om het
risico zoveel mogelijk te beperken.

Het betekent ook dat de partij die de haven
gaat bouwen, verantwoordelijk wordt voor het
exploiteren van het terminalterrein van ruim 9
hectare.” De huidige jachthaven van Waalwijk
zal door het project moeten verhuizen. “Zoals
het er nu naar uitziet, wordt er in de uiter-
waarden richting Doeveren een nieuwe
jachthaven gegraven. De kosten hiervan zijn
voor de gemeente.”

Spin-off
Dat de haven een impuls geeft aan de
economie in Waalwijk en de regio, mag duide-
lijk zijn. Zij bepaalt voor een belangrijk deel
de toekomst van de Langstraat en omliggende
regio. “Behalve de realisering van de
noordelijke ontsluiting van bedrijventerrein
Haven Acht via de A59, zien we de insteek-
haven als spin-off voor de sociaaleconomi-
sche toekomst van de stad. Op Haven Acht
gaan zich in de nabije toekomst  steeds meer
bedrijven vestigen. Vanzelfsprekend hebben
alle ontwikkelingen invloed op onder andere
structurele huisvestingsmogelijkheden. Door
de groei van de economie gaat Waalwijk als
stad ook groeien en dat is natuurlijk erg
positief”, besluit Bakker.

Tekst: Mireille Kleijngeld Logistieke hotspot aan de Maas
zeer aantrekkelijke vestigingsplaats

Vestiging bol.com en nieuwe haven 
laten Waalwijk verder groeien

wethouder
Ronald Bakker





Bedrijvenpark Hoeksche Waard 
is klaar... voor uw toekomst!

www.bedrijvenparkhw.nl

Tel. (088) 647 13 80

Bedrijvenpark Hoeksche Waard ligt in Heinenoord, 
een strategisch goede plek in de driehoek 
Rotterdam, Moerdijk en Antwerpen. Op het 
Bedrijvenpark is er ruimte voor grote en kleine 
bedrijven, u bepaalt namelijk zelf de kavelgrootte 
en kiest zelf de locatie waar u wilt bouwen.

Het terrein krijgt een kwalitatief hoogwaardige uitstraling 
passend bij de landelijke omgeving waarin zij zich bevindt. 
Het geheel wordt ruim opgezet en voorzien van glasvezel. 
Bedrijvenpark Hoeksche Waard heeft ruimte voor meer 
type bedrijvigheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan transport- 
en productiebedrijven, technische groothandels of 
ondernemingen in de dienstverlening, distributie en logistiek.

Bedrijvenpark Hoeksche Waard: een centrale ligging, een goede 
grondprijs, direct uitgeefbare grond en een projectbureau 
dat u met raad en daad terzijde staat. Dat is toch wat iedere 
ondernemer met nieuwbouwplannen wenst? 

“Haar strategische ligging maakt ons 
bedrijvenpark interessant voor vele bedrijven”

Gert-Jan Metselaar, 
directeur Bedrijvenpark Hoeksche Waard



MAKELAARDIJ - NIEUWBOUWINITIËRING - BEDRIJFSHUISVESTING - HYPOTHEKEN

Keizerstraat 91-93, 4811 HL Breda
T (076) 52 41 555

Keiweg 24, 4901 JA Oosterhout
T (0162) 447 443

Bredaseweg 368, 5037 LG Tilburg
T (013) 5 952 952

Tramsingel 23 te Breda

Te huur: Op een zeer goede locatie op de hoek van de Tramsingel
gelegen kantoorruimte met een oppervlakte van circa 479 m².
Het object is onderdeel van een complex waarbij een deel momenteel
verhuurd is aan de fitness-formule ‘Snapfit’. Het object wordt voorzien
van wand-, vloer- en plafondafwerking, pantry en eigen meterkast.
De achtergelegen parkeergarage en het parkeerterrein bieden voldoende
parkeermogelijkheden. Via de Lunetstraat is er een snelle verbinding met
de Rijksweg A16 en de Rijksweg A27. Op circa 10 minuten loopafstand
is het NS-station gelegen en er zijn bushaltes in de directe omgeving van
het object.

TE HUUR

Halstraat 17 te Breda

Te huur: In het kernwinkelgebied van Breda gelegen winkelruimte
met een oppervlakte van circa 120 m².
Het winkelobject is gelegen aan de Halstraat en ligt midden in het voet-
gangersdomein van de kern van Breda. Dit gebied heeft een eigen sfeer,
ambiance en bestaat uit een combinatie van speciaal- en horecazaken.
Het object wordt casco opgeleverd. In overleg met huidige huurder
kunnen voorzieningen en interieur worden overgenomen.

TE HUUR

Met genoegen stellen wij u voor aan ons BOG team:

V.l.n.r: Sander Kriek, Christianne Voeten, Robbert van Oers, Pieter van
Santvoort, Claudia Marijnissen, Cees van de Water, Jeroen van Osch,
Fons van de Water, Bart van de Water

De Van de Water Groep is in de regio Oosterhout, Breda en Tilburg op het
gebied van bedrijfsmatig onroerend goed sinds 1979 een vertegenwoordiger
van deskundigheid. Veel ontwikkelaars, gebruikers van kantoor-, bedrijfsma-
tige- en winkelruimten, beleggers, gemeenten en corporaties zijn bekend met
de dienstverlening van onze organisatie.

Wij zijn actief in zowel aan- en verhuur als aan- en verkoop van kantoren,
bedrijfsruimten, winkels, kerken en kloosters.

Daarnaast zijn wij expert in het taxeren van bedrijfsmatig onroerend goed en
bouwgronden en verzorgen wij deskundige, duidelijke en verzorgde taxatie-
rapporten. Niet alleen voor het aanvragen van een financiering, maar ook
vanuit bedrijfseconomisch perspectief is dit van groot belang voor u. Voor het
taxeren van een bedrijfsmatige-, winkel- of kantoorruimte is specifieke deskun-
digheid vereist, deze is opgebouwd door vakgebied gerichte studies, continue
actualisering hiervan en jarenlange ervaring en grondige kennis van de lokale
markt.

De Van de Water Groep heeft dit allemaal in huis, onze makelaars en taxateurs
zijn als gekwalificeerde vakmensen lid van de vakgroep Business van de
Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), ingeschreven bij het NRVT en
aangesloten bij het TMI.


