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BIJSTER 7-21 BREDA 2021 02

TE HUUR  Dit multifunctionele en uiterst representatieve kantoorgebouw 
is gelegen op A1 kantorenlocatie ‘De Bijster’ in Breda. 
 
Het gebouw biedt diverse gebruiksmogelijkheden binnen het vigerende 

bestemmingsplan, zoals kantoren, overheid, onderwijs en educatie alsmede welzijn 

en gezondheidszorg. 

 

Lees verder op pagina 3 voor meer informatie.
076 206 1006

delobelpartners.nl real estate experts



VanOpstal Grosfeld Makelaars BV 
Westersingel 4 
4611 HV Bergen op Zoom 

0164 217 000

info@vanopstalgrosfeld.nl 
www.vanopstalgrosfeld.nl 

TH  |    KANTOORUNITS 
BERGEN OP ZOOM, NOBELLAAN 23C-23D

Twee representatieve kantoorunits 
gelegen op de begane grond resp. 1e 
verdieping van een bedrijfsverzamel-
gebouw. Het complex is gesitueerd op 
enkele minuten van het centrum van 
Bergen op Zoom, en op loopafstand 
van het N.S -station. 
De units zijn toegankelijk via een 
centrale entree met aansluitend met 
diverse in grootte variërende (kantoor)-
vertrekken alsmede een sanitaire 
groep/pantry. 
 
Het verhuurbare gedeelte omvat circa 
110m² met inbegrip van gezamenlijke 
toiletgroep en pantry. De units zijn 
representatief, instapgereed ingericht.

TH  |    WINKELRUIMTE 
BERGEN OP ZOOM, ARNOLDUS ASSELBERGSSTRAAT 11

De winkelruimte heeft een vloeropper-
vlakte van circa 110m² en de totale 
frontbreedte bedraagt circa 6 meter. 
Aan de achterzijde bevindt zich een 
toilet, een keuken, een afgescheiden 
(opslag)ruimte met pantry en tevens 
een nooduitgang naar een binnen-
plaats. 
 
De winkelruimte is goed bereikbaar en 
is gelegen aan een doorgaande weg 
met veel voorzieningen in de buurt. 
Gesitueerd op de rand van het centrum 
van Bergen op Zoom (tussen de ANWB 
en Beter Horen), loopafstand van het 
centraal station en tegenover ligt een 
groot parkeerterrein.

TH  |    WINKELRUIMTE 
RUCPHEN, RAADHUISSTRAAT 30A

De winkelruimte heeft een totaal 
vloeroppervlakte van circa 220 m² en 
een frontbreedte van circa 25 meter. 
Het pand de beschikt over twee 
toiletruimtes, een keuken en een 
opslagruimte gelegen aan de 
achterzijde van de winkel. 
 
De dorpskern van Rucphen biedt volop 
keuze voor uw dagelijkse benodigd-
heden, zoals supermarkten, overige 
winkels en sportfaciliteiten en er 
is voldoende onbetaalde parkeer- 
gelegenheid.

Van Opstal Grosfeld Makelaars 

Uw specialist bedrijfshuisvesting 

 

0164- 217000

TK  |    BEDRIJFS-/KANTOORRUIMTE 
BERGEN OP ZOOM, VOLTASTRAAT 4-6-8

Moderne bedrijfs-/kantoorruimte met parkeergelegenheid gesitueerd in een representatieve 
omgeving. De locatie is uitstekend bereikbaar en ligt op loopafstand van het centrum en 
nabij de noordelijke randweg met goede aansluiting op het rijkswegennet (A58/A4.) 
 
De units zijn onderdeel van een bedrijfsverzamelgebouw, doch hebben een eigen identiteit. 
De indeling van nummer 4-6 bestaat uit een entree/ontvangstruimte met toilet, trapopgang naar 
een verdieping. Aansluitend op de begane grond een groot kantoorvertrek met 5 individuele 
kantoor/spreekkamers. Naastgelegen een verhuurde bedrijfsruimte (nummer 8) met een 
kantoorvertrek en toegang naar bedrijfsopslagruimte. 
 
De bedrijfsruimte nummer 4-6 omvat in totaliteit circa 546 m² (346m² kantoor en 130m² werk-
plaats en 70m² entresol) op begane grond en circa 92 m² op de eerste verdieping. De bedrijfs-
ruimte nummer 8 is verhuurd en omvat circa 238 m² (66m² kantoor en 172m² hal) op de begane 
grond en circa 46 m² op de verdieping. 
 
Op eigen terrein is voorzien in parkeerplaatsen, daarnaast bestaat de mogelijkheid 
om op de openbare weg te parkeren.

Winkelruimte gelegen in het stadshart van 
Bergen op Zoom.

Winkelruimte/presentatieruimte gelegen op een 
herkenbare locatie in de dorpskern van Rucphen.

TH  |    COMMERCIËLE RUIMTE 
BERGEN OP ZOOM, FRUITENIERSDREEF 2

Representatieve commerciële kantoor-/ spreekruimtes bij uitstek geschikt voor een 
zorggerelateerde functie. 
 
Dit pand is uitstekend gesitueerd aan de Randweg-Noord direct nabij aansluiting rijksweg A58 en 
A4 en de locatie biedt optimale mogelijkheden voor een prima bedrijfsmanifestatie. 
 
Het geheel is modern, op een frisse en eigentijdse wijze ingericht en afgewerkt. Alle ruimtes 
zijn voorzien van pvc vloerafwerking, gesausde wanden en systeemplafonds met geïntegreerde 
verlichting. Naast de gebruikelijke basisvoorzieningen is het object gasloos uitgevoerd, verwarming 
en koeling geschieden elektrisch. 
 
Pand beschikt over 5 eigen parkeerplaatsen op een af te sluiten terrein aan de achterzijde van het 
complex. De begane grond omvat totaal circa 224 m².



 
Lage Mosten 55b | 4822 NK  Breda | T: +31 76-206 1006 www.delobelpartners.nl

BIJSTER 7-21 BREDA 
 
Door de verhuizing van huurder Avans, komt een groot gedeelte van 
het gebouw fasegewijs beschikbaar voor verhuur. Hierdoor dient 
zich de gelegenheid aan om het gebouw te transformeren naar een 
volwaardig multi-tenant gebouw.

Dit biedt de mogelijkheid om in te spelen op wensen van toekomstige gebruikers. 
Op dit moment worden de mogelijkheden door de verhuurder onderzocht om in 
overleg met de huurders zowel aan de buitenzijde als in de entree aanpassingen 
uit te voeren teneinde het multi-tenant karakter vorm te geven. 
 
•   Ca. 1.195 m² v.v.o. 
•   Deelverhuur vanaf ca. 90 m² v.v.o. 
•   Parkeernorm 1:50

TE HUUR

076 206 1006
delobelpartners.nl real estate experts
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HOEVESTEIN 24 OOSTERHOUT 
 
Dit uiterst representatieve kantoorgebouw ligt op een prominente 
zichtlocatie langs de Europaweg, één van de aanrijroutes richting 
het centrum van Oosterhout met een rechtstreekse aansluiting op 
de rijksweg A27. 

Het gebouw is gelegen op een ruim perceel waardoor er voldoende parkeer- 
gelegenheid, groenvoorziening en buitenruimte is. Dit geeft veel kwaliteit aan 
de locatie en het gebouw. De kantoorruimte heeft een licht en representatief 
karakter en biedt uw bedrijf de mogelijkheid om zich op een adequate wijze en 
met een moderne uitstraling te huisvesten waarbij alle ruimte is voor een eigen 
identiteit.  
•   Ca. 1.137 m² v.v.o. 
•   Deelverhuur vanaf ca. 381 m² v.v.o. 
•   Uitstekende parkeernorm 1:35 
•   Energielabel C

TE HUUR
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E N E R G I E L A B E L I N G  E N  M A A T W E R K  A D V I E S

VERLICHT SAMEN

VERDUUR SAMEN
SAMEN BLIJ !

WIST U DAT UW 
ZAKELIJK VASTGOED 
VOOR 2023 OVER 
EEN ERKEND 
ENERGIELABEL 
MOET BESCHIKKEN ?

Bedrijfspand met kantoorruimte en 
14 parkeerplaatsen. 
Het bedrijfspand is gelegen aan de rand 
van het representatieve bedrijventerrein 
“Oude Molen”. 
 
Bouwjaar: 2006 

Bedrijfsruimte VVO circa 2.100 m² 
Kantoorruimte VVO circa 300 m² 
 
Vloerbelasting: 3.000 kg/m². 
Vrije hoogte: 8,76 m 
Vrije overspanning: 15 m

HUURPRIJS (eventueel 
gesplitst te huur) 
 
Rechter gedeelte: 
€ 52.500,- ex. BTW p.j. 
(VVO 1.050 m²) 
 
Linker gedeelte: 
€ 97.500,- ex. BTW p.j. (VVO 
1.050 m² + VVO 300 m² 
kantoorruimte) 
 
Totale gebouw: 
€ 144.000,- exclusief BTW 
per jaar.

BEDRIJFSPANDTH

Halsteren, Vang 16

Representatieve bedrijfsunit in een nieuw 
bedrijfsverzamelgebouw gelegen met 
4 parkeerplaatsen. De bedrijfsruimte wordt 
casco opgeleverd. 
 
Bouwjaar: 2021

Monolithische betonvloer, 
max. vloerbelasting 1.000 kg/m²; 
BVO totaal 165 m². 
Bestemming: geschikt voor bedrijven in 
categorie 1, 2 en 3. 
 
Aanvaarding/oplevering: per 1 januari 2022.

Huurprijs: € 875,- 
per maand, excl. BTW.

BEDRIJFSUNITTH

Halsteren, Industrieweg 1A, unit 1

Op mooie zichtlocatie aan de rand van het 
bedrijventerrein “Oude Molen” in Halsteren 
staat het verzamelgebouw waar deze moderne 
luxe afgewerkte praktijk-/kantoorruimte is 
gevestigd met 5 eigen parkeerplaatsen. 
 
Bouwjaar: 2012 

V.V.O 210 m², waarvan 70 m² op de begane 
grond en 140 m² op de eerste verdieping; 
•   het betreft een appartementsrecht, 
    servicekosten bedragen 
    ca. € 525,- per kwartaal; 
•   bestemmingsplan ’’Oude Molen’’, 
    bestemming ’’gemengd’’.

Koopsom € 375.000,- k.k.

KANTOORRUIMTETK

Halsteren, Grondmolen 11

Nabij de Halsterseweg en Randweg gelegen 
goed onderhouden halfvrijstaande bedrijfs-/ 
opslagruimte met kantoorruimte en 
buitenterrein.

Oppervlakte VVO: 450 m². 
 
Vrije hoogte: 410 cm. 
Vrije overspanning: 15 m. 
Vloerbelasting: 1.500 kg./m². 
 
Aanvaarding op korte termijn.

Huurprijs: € 1.600,- 
per maand, excl. BTW.

BEDRIJFSRUIMTETH

Halsteren, Fort Pinsenweg 1A

Baas Makelaars 
 
Dorpsstraat 57 
4661 HM Halsteren

T (0164) 68 38 42 
 
info@baasmakelaars.nl 
www.baasmakelaars.nl



076 205 51 41
info@eqrealestate.nl
Dé professionals in commercieel vastgoed

Te huur

Bedrijfsobject

Van de Reijtstraat 30, Breda 
 
Variant A (volledige gebouw): € 175.000,- per jaar. 
Variant B (deelverhuur): € 105.000,- per jaar. 
Variant C (deelverhuur, in casco staat) € 70.000,- per jaar.  
Prijzen te vermeerderen met BTW. 

In 2018 is een modern en duurzaam (energielabel A) vrijstaand bedrijfsobject 
gerealiseerd, welke in een drietal varianten beschikbaar komt voor de verhuur. 
Variant A omvat de huur van het volledige gebouw. Variant B omvat de huur van de 
bedrijfsruimte, entresolvloer en kantoren op de begane grond en 1e verdieping. 
Variant C omvat de huur van uitsluitend de tweede verdieping (casco). Het object is 
gelegen op een eigen perceel grond van 2.854 m2 en beschikt in totaliteit over 48 
parkeerplaatsen, waarvan een gedeelte op afsluitbaar terrein. De totale verhuurbare 
vloeroppervlakte bedraagt circa 2.472 m2.

In kantoorgebouw 'Basalt', gelegen op zichtlocatie langs de A16, wordt 
kantoorruimte vanaf ca. 300 m2 aangeboden met een zeer gunstige parkeernorm. 
 

  hoogwaardige uitstraling 
  compleet voorzieningenniveau  
  energielabel A 
  parkeernorm 1:30  
  deelverhuur mogelijk vanaf ca. 300 m2

Te huur

Kantoorruimte

Lage Mosten 37-47 
Breda  
Kantoorruimte € 139,- per m2 per jaar excl. omzetbelasting. 
Parkeerplaats: € 650,- per plaats per jaar excl. 
omzetbelasting.

076 206 1006
delobelpartners.nl real estate experts

In collegiale verhuur met

In collegiale verhuur met



MAKELAARDIJ - NIEUWBOUWINITIËRING - BEDRIJFSHUISVESTING - HYPOTHEKEN

 Arendstraat 10 te Oosterhout 
 
Per 1 september is de winkelruimte van ca. 120 m2 aan de Arendstraat 10 ver-
huurd aan de Zuivelhoeve. 
 
De Zuivelhoeve is inmiddels uitgegroeid naar een franchise organisatie met meer dan 
70 winkels in Nederland.  Roerink Food Family, waarvan Zuivelhoeve deel uitmaakt, 
is een hecht familiebedrijf met lange historie waartoe drie organisaties behoren. Alle 
bedrijven werken met één en dezelfde passie, namelijk het maken of verkopen van de 
allerlekkerste zuivelproducten. Benjamin en Rachel zullen als enthousiaste ondernemers 
graag hun klanten verwelkomen in Oosterhout. Zij hebben naast de winkel in Oosterhout 
ook een Zuivelhoeve winkel in Bergen op Zoom. 
 
Van de Water Bedrijfsmakelaars heeft de verhuurder geadviseerd tijdens de 
totstandkoming van de transactie.

 Beneluxweg 7 te Oosterhout 
 
De kantoorruimte is gelegen op de begane grond en eerste verdieping van het 
complex. 
 
De kantoorruimte omvat in totaal ca. 1.382 m2, per verdieping 691 m2, inclusief 20 
parkeerplaatsen op het gemeenschappelijke buitenterrein. De ruimte is toegankelijk 
door middel van een gezamenlijke entree met receptie en een trap en lift naar de ver-
dieping.

 Rederijweg 22 te Oosterhout 
 
Het perceel heeft een grootte van in totaal 20.839 m2 en is gelegen aan het water. 
 
Het perceel is toegankelijk vanaf de Rederijweg en is goed bereikbaar vanaf de rijkswe-
gen A27 (Breda-Utrecht) en A59 (Breda-Rotterdam-’s-Hertogenbosch). De gemeente 
Oosterhout heeft reeds een omgevingsvergunning afgegeven voor het realiseren van een 
bedrijfsruimte (50x60m1) en het aanleggen van een overslagkade met trailerhelling. 
 
Van de Water Bedrijfsmakelaars heeft de verkoper geadviseerd tijdens de 
totstandkoming tot de verkooptransactie.

 Lage Kant / Martering te Breda 
 
Namens WonenBreburg hebben wij de beleggingspropositie in de wijk Brabant-
park, ten oosten van het centrum van Breda, verkocht. 
 
De propositie bestaat uit de volgende adressen: 
• De verhuurde coffeeshop, gelegen aan de Marterring 1 te Breda; 
• De verhuurde cafetaria, gelegen aan de Lage Kant 4; 
• De wooneenheid aan de Lage Kant 4A; 
• De wooneenheid aan de Lage Kant 6-6A; 
• De wooneenheid bestaande uit drie verdiepingen aan de Lage Kant 14. 
 
De wooneenheden zijn verkocht vrij van huur en gebruik. 
De koper is voornemens de wooneenheden te transformeren naar volwaardige wonin-
gen. Van de Water bedrijfsmakelaars heeft WonenBreburg geadviseerd tijdens de tot-
standkoming van de kooptransactie.

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

TE HUUR

VERHUURD VERKOCHT

VERHUURDVERKOCHT



HDW Nederland B.V.

Bouwen is onze passie. In ons 

vak leggen we de lat hoog: u 

krijgt namelijk de beste bouw-

oplossing tegen een gunstige 

prijs. En elke dag werken we 

eraan om de lat    hoger te 

leggen. Want morgen willen we 

nóg beter zijn dan vandaag.

Bouwen op 
vertrouwen!

Koedood Onroerende Zaken B.V. D&F

Sanibell Ambulancepost Zuid-Holland ZuidDĳ ckerhoek

STATON BOUW BV
Hulsenboschstraat 7 
4251 LR Werkendam

E  info@staton.nl
T  0183 - 67 81 94
www.staton.nl

Meer projecten bekijken? 
Bezoek onze website en 
laat u inspireren!

Ook bouwplannen? Binnen 1 minuut uw off erte op www.staton.nl



Helmig Bedrijfsonroerendgoed gaat zich richten op de verkoop, verhuur, aankoop, 
aanhuur en taxaties van bedrijfsonroerendgoed in West-Brabant en Tholen. Helmig 
Makelaardij en Faasse & Fermont combineren hun jarenlange ervaring, expertise, 
netwerk en werkgebied. De uitbreiding staat los van de woning- en nieuwbouw-
makelaardij van beide partijen en van de afdeling bedrijfsonroerendgoed van 
Faasse & Fermont. 
 
De makelaardijen zijn gevestigde namen in de makelaarswereld van Zuidwest-Neder-
land. Voor beiden is deze oprichting een logische stap. “West-Brabant sluit heel mooi 
aan op het gebied van Zeeland, waar wij al meer dan dertig jaar opereren”, vertelt Paul 
Fermont. “Ik heb het gevoel dat er meer uit de regio te halen valt en er ruimte is voor 
een extra kantoor. Het is een mooi gebied met mooie bedrijven, in de as tussen 
Antwerpen en Rotterdam. Qua economische activiteiten kan er nog groei plaatsvinden. 
Daarnaast gaf Helmig aan hun bedrijfsonroerendgoed te willen uitbreiden.”

Helmig Makelaardij en Faasse & Fermont kennen elkaar al langere tijd. “We onder- 
hielden altijd goed contact. Een jaar lang hebben we gekeken of het DNA van de 
bedrijven bij elkaar past – en we hebben ontdekt dat dat het geval is. We geven het 
een goede kans! We willen graag de grootste BOG-makelaar van Zuidwest-Nederland 
worden. Met de toevoeging van dit kantoor kunnen we dat.” 
 
Over de makelaars  
Helmig Makelaardij en Taxatiebureau o/z is gevestigd in het centrum van Halsteren en 
heeft een nieuwbouwstore in Bergen op Zoom. Hun werkgebied strekt zich uit van de 
gemeente Steenbergen tot Putte en van het eiland Tholen tot Wouw. Faasse & Fermont 
heeft vestigingen in Goes en Middelburg en is uitgegroeid tot een van de grootste 
spelers op de Zeeuwse onroerendgoedmarkt. Met bedrijfsonroerendgoed behoort 
Faasse & Fermont tot de belangrijkste makelaardijen in Zuidwest-Nederland. 

BINNENKORT IN VERKOOP 
op bedrijventerrein Borchwerf II in Oud-Gastel

multifunctionele bedrijfsunits met mogelijkheid tot kantoor- / showroomruimte

Helmig Makelaardij en 
Faasse & Fermont slaan 
handen ineen en starten 
bedrijfsmakelaardij

Kijk voor meer informatie op helmig-bog.nl



Op 21 september 2021 was het weer zover: 
Prinsjesdag. Op deze dag is onder andere 
bekend gemaakt hoeveel geld de regering het 
komende jaar beschikbaar stelt voor de 
verschillende plannen die er zijn. Op het gebied 
van bouw en huisvesting dient er natuurlijk veel 
te gebeuren de aankomende jaren. Met een 
demissionair kabinet was het de vraag of er ook 
veel zou worden aangekondigd. In dit artikel 
neem ik u mee langs de belangrijkste 
aankondigingen en plannen. 
 
De algehele tendens is dat het grootste deel van 
de branches van mening is dat er te weinig geld 
naartoe gaat. Ik krijg echter ook sterk de indruk 
dat dit een standaard reactie is om te voorkomen 
dat er een jaar later weer geld wordt gekort. 
Een negatieve reactie vanuit een bepaalde 
branche verdient over het algemeen dan ook 
wel wat nuance. 
 
 
STIKSTOF EN INFRA 
Als eerste een blik op de stikstofcrisis, die onder 
andere grote nieuwe infraprojecten tegenhoudt. 
Die infraprojecten zijn nodig om de bereikbaar-
heid te vergroten van gebieden waar nog veel 
ruimte ligt en uitbreidingsmogelijkheden 
bestaan. Een stikstofakkoord is er helaas nog 
niet. In de Troonrede is vermeld dat de regering 
eraan blijft werken in kaart te brengen wat er 
nodig is om perspectief te houden op de 
infrastructuur, economie en woningbouw. 
 
Grote nieuwe projecten qua infrastructuur lijken 
daarmee uit te blijven. Immers hebben die te 

kampen met stikstofbeperkingen en kunnen 
vergunningen daarvoor niet of nauwelijks worden 
verleend. Wel worden er enkele miljarden vrij-
gemaakt voor onderhoud, vervanging en 
renovatie van zowel wegen als het spoor. 
 
 
WONINGBOUW 
Voor grote woningbouwprojecten lijkt hetzelfde 
te gelden. Vergunningen zijn lastig in verband 
met de stikstofproblematiek, maar voor 
woningbouw wordt wel 100 miljoen euro per jaar 
extra uitgetrokken voor de komende tien jaar. 
 
Als onderdeel van dat pakket wordt de 
Woningbouwimpuls, waarover mijn collega 
Carolijn Slegers enkele blogs heeft geschreven, 
verlengd. Van de 100.000 woningen die er per 
jaar moeten worden gebouwd, worden er dit jaar 
naar verwachting slechts 63.000 gerealiseerd. 
Met 100 miljoen euro zal dit verschil niet worden 
goed gemaakt, dus dit wordt als niet meer dan 
een doekje voor het bloeden beschouwd. 
 
De verhuurderheffing voor woningcorporaties 
zou worden verlaagd met 30 miljoen euro. Onder 
grote druk van de Tweede Kamer tijdens de 
Algemene Beschouwingen is deze verder 
verlaagd met 500 miljoen euro. Als gevolg 
daarvan zouden woningcorporaties meer geld 
over moeten houden voor het bouwen van 
woningen. Punt is echter dat de WOZ-waarde van 
woningen hard stijgt en de verhuurderheffing is 
gekoppeld aan de WOZ-waarde. De kans is 
daarom groot dat woningcorporaties alsnog bijna 
evenveel aan verhuurderheffing betalen en dus  

niet meer geld over houden. Het laatste woord is 
hierover echter nog niet gesproken. Op het 
moment dat u dit leest, zou de regeling reeds 
gewijzigd of afgeschaft kunnen zijn. 
 
 
CO2-UITSTOOT/VERDUURZAMING 
De Urgenda-uitspraak heeft de regering 
gedwongen wel geld uit te trekken voor het 
terugdringen van de uitstoot van CO2. 
 
6,8 miljard wordt er beschikbaar gesteld voor 
klimaatmaatregelen. Dit zal onder andere gaan 
naar het aardgasvrij maken van woningen en 
er wordt ingezet op hybridisering. Dit moet 
plaatsvinden onder andere in de vorm 
van warmtepompen voor zowel woningen als 
bedrijfspanden die moeilijk aardgasvrij te maken 
zijn. 
 
Daarnaast geldt dat ook bedrijven aanspraak 
kunnen maken op het beschikbare geld om 
verduurzaming te stimuleren. Zij kunnen dan 
sneller technische investeringen uitvoeren 
waardoor er minder broeikasgas wordt 
uitgestoten. Daarnaast worden er diverse 
subsidieregelingen in het leven geroepen of 
uitgebreid. Denk daarbij onder andere aan een 
investeringsimpuls voor maatschappelijk 
vastgoed. 
 
In de Miljoenennota werd de onderwijshuisvesting 
expliciet genoemd. Een en ander zal vast en 
zeker te maken hebben met de zorgen over 
ventilatie en het niet voldoen aan normen 
daarvoor tijdens de coronacrisis.

CONCLUSIE 
Zoals in de inleiding al opmerkte, was het de 
vraag of een demissionair kabinet veel zou 
aankondigen. De conclusie is dat dit niet het 
geval is. Er worden geen harde keuzes gemaakt 
of conclusies ingenomen. Het kabinet is 
gedwongen door de Urgenda-uitspraak om te 
investeren in klimaatmaatregelen en dat is dan 
ook het enige gebied waar fors wordt 
geïnvesteerd. Verder zijn de aangekondigde 
plannen en bijbehorende bedragen voorzichtig. 
Veel goed nieuws is er derhalve niet voor de 
bouw- en huisvestingsbranche. Wellicht dat de 
formatie van een nieuw kabinet kan zorgen voor 
snellere en grotere plannen. Hopelijk heeft die 
formatie reeds plaatsgevonden op het moment 
dat u dit leest.

(088) 90 80 800 > www.vil.nl > info@vil.nl
Kantoor Breda > Wilhelminapark 15 > 4818 SL Breda  |  Kantoor ’s-Hertogenbosch > Meerendonkweg 21 > 5216 TZ ’s Hertogenbosch

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

gaming huisvesting finance

recycling zorg bouw

Op de hoogte blijven van de laatste juridische 
ontwikkelingen? Volg de blogs op onze site of 
op LinkedIn.

HUISVESTING

Niet inlezen, 
maar inleven

Prinsjesdag 2021: goed nieuws voor 
bouw & huisvesting?

ROY VAN HELVOIRT 
r.helvoirt@vil.nl 
088 - 90 80 846 
 
Roy is lid van de sectie 
Vastgoed en maakt deel 
uit van het brancheteam 
Bouw.



TE HUUR: KANTOORRUIMTE / VANG 2A BG HALSTEREN
ALGEMEEN:  
Op bedrijventerrein “Oude Molen” nabij de A4 in Halsteren staat op een mar-
kante plek het kantoor/praktijkverzamelgebouw “Vang II”. Eén van deze hoog-
waardige kantoor/praktijkruimtes op de begane grondvloer staat nu te huur.  
 
INDELING: 
Entree met laminaatvloer, stucwerk wanden, systeemplafond, meterkast. 
Kantoor/praktijkruimte met laminaatvloer, stucwerk wanden, systeemplafond, 
keuken met inbouwkeuken en toegang tot de toiletruimte. 
 
BOUWJAAR:     2012 
BVO:                    ca. 60 m2 

HUURPRIJS:      op aanvraag

Vang 2A  4661 TX  Halsteren 
T. 0164 25 75 05  E. info@gervas.nl

www.gervas.nl

Makelaardij

 
 
VP&A Makelaardij B.V.

 Spoorlaan 432 
5038 CX  Tilburg 
Tel. 013 - 539 0000

 
 info@vpagroep.nl 
 www.vpagroep.nl



Het betreft winkels / commerciële ruimten gelegen in o.a.: 
 
Tilburg – Winkelcentrum Wagnerplein 
Eindhoven – Winkelcentrum Woensel 
Oosterhout – Winkelcentrum Arendshof 
Boxtel – Winkelcentrum Croonpassage 
Kaatsheuvel - Hoofdstraat 
  
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Vanaf ca. € 185.000,- k.k. 
met prima aanvangsrendement.

Goed verhuurde winkelruimten

te koop

Winkels / commerciële ruimten

Winkelcentrum Arendshof is een gezellig overdekt winkelcentrum in het centrum van Oosterhout 
(ca. 55.000 inwoners). In de aanloop richting de Q-park parkeergarage ligt deze winkel van ca. 
183 m² BVO met een frontbreedte van maar liefst 11 meter! 
Een winkel met een mooie verhouding als het gaat om breedte en diepte. 
 
In de directe omgeving zijn winkels als Vodafone, Specsavers, Only, ANWB, Vero Moda, Primera, 
T- Mobile, Kippie, Halfords, KiK, etc. te vinden. In totaal meer dan 70 winkels in het centrum van 
Oosterhout onder één dak. De bevoorrading van de winkel kan via de achterzijde omdat de 
winkel een achteringang heeft. Verder is de winkel voorzien van een pantry en toilet.

Huurvoorwaarden in overleg.

Vraagprijs € 35.000,- 
op jaarbasis, exclusief btw, 
servicekosten en bijdrage 
winkeliersvereniging.

te huur

Oosterhout Arendshof 42 
winkelruimte

In de kern van het winkelcentrum van Hoogerheide (gemeente Woensdrecht) hebben wij nog 
slechts één winkelruimte beschikbaar. De winkelruimte is gesitueerd naast Action die een enorme 
publiekstrekker is in het centrum van Hoogerheide. De winkel is ca. 257 m² BVO groot. 
 
In de omgeving  van deze commerciële ruimten liggen o.a. Action, Primera, binnenkort opent 
Oogzorgcentrum Van der Ham Optiek met een nieuwe winkel, tandarts Van Loon en Van Veen 
en landelijke winkelketens en supermarkten als Jumbo, Albert Heijn, Aldi, Kruidvat, DA, HEMA, 
Ter Stal, Shoeby , etc. In Hoogerheide zijn maar weinig winkels beschikbaar. Het is een goed 
gestructureerd winkelgebied met gratis parkeren. En dat wordt door de consument gewaardeerd.

Wij maken graag een 
vrijblijvend huurvoorstel

Winkel van ca. 257 m² BVO 
met ligging naast Action.

te huur

Hoogerheide 
Raadhuispassage winkelruimte

In het centrum van Roosendaal ligt op een van de best mogelijke locaties een winkel van ca. 70 m² 
BVO. Deze winkel ligt namelijk direct aan de hoofdentree van het winkelcentrum De Roselaar en 
is verzekerd van een grote passantenstroom. Daarnaast heeft de winkel een flink front waardoor 
deze winkel zeer geschikt is voor o.a. een food-invulling. 
  
Winkelcentrum De Roselaar heeft huurders als Albert Heijn, Kruidvat, BoMonT, Bristol, C&A, Eye-
wish, Etos, Hema, Hunkemöller, Ici Paris XL, Jack & Jones, KPN, Nelson Schoenen, Primera, etc. 
  
De winkel is voorzien van een pantry en toilet. Frontbreedte totaal van ca. 16 meter.

Huurprijs en voorwaarden op 
aanvraag.

Winkel van 70 m² te huur op 
A1 locatie in Roosendaal.

te huur

Roosendaal Roselaar 1a 
winkelruimte



Op 1 oktober jl. heeft de staatsecretaris van Financiën de voorzit-
ter van de Tweede Kamer verzocht om de behandeling van het 
wetsvoorstel “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap” voor-
lopig aan te houden. Hiermee lijkt het wetsvoorstel ‘weer’ te zijn 
uitgesteld. Dit is voorlopig goed nieuws voor directeur-grootaan-
deelhouders met een lening van de eigen vennootschap, bijvoor-
beeld ter financiering van vastgoed(beleggingen) in privé. 
 
In 2019 heeft de staatssecretaris van Financiën het wetsvoorstel 
“Wet excessief lenen bij eigen vennootschap” ingediend bij de 
Tweede Kamer. Het wetsvoorstel beoogt het onbeperkt lenen van 
de (eigen) vennootschap door directeur-grootaandeelhouders en 
verbonden personen te beperken. 
 
Impact wetsvoorstel voor vastgoedfinancieringen in het kort 
Kortgezegd betekent het wetsvoorstel dat schulden van directeur-
grootaandeelhouders boven de € 500.000 aan de (eigen) vennoot-
schap leiden tot een belast voordeel in box 2. Dat betekent dat een 
directeur-grootaandeelhouder 26,9% belasting betaalt over zijn 
schuld(en) aan de eigen vennootschap voor zover deze schulden 
meer zijn dan € 500.000. Voor vastgoedfinancieringen is er alleen 
een uitzondering gemaakt voor geldleningen ter financiering van de 
eigen woning. Dit betreft alleen de eigen woning die in box 1 wordt 
belast. Voor geldleningen ter financiering van ander vastgoed, zoals 
vakantiewoningen en beleggingsobjecten in privé, is geen uitzonde-
ring gemaakt in het wetsvoorstel. Vooralsnog betekende dit dat 
directeur-grootaandeelhouders voor vastgoedfinancieringen bij de 
eigen vennootschap uiterlijk op 31 december 2023 ‘fictief’ zouden 
worden belast in box 2 tegen 26,9%.  
 
Uitbreiding kring van personen  
Ook leningen aan verbonden personen, zoals de (klein)kinderen of 
(groot)ouders van de directeur-grootaandeelhouder vallen onder het 
wetsvoorstel. Voor deze personen geldt dat per persoon wordt be-
oordeeld of de schuld meer dan € 500.000 bedraagt. Het meerdere 
aan schulden boven € 500.000 van deze kring van personen wordt 
belast alsof het een dividenduitkering is aan de directeur-grootaan-
deelhouder zelf. Dit zou dus ook gelden voor een zoon die bij de 
vennootschap van zijn vader (de directeur-grootaandeelhouder) 
meer dan € 500.000 heeft geleend voor de aankoop van een vakantie- 

woning. Het wetsvoorstel maakt daarbij geen onderscheid tussen 
zakelijke of onzakelijke leningen. Een zakelijke geldlening tussen de 
vennootschap van vader en de zoon met zakelijke voorwaarden 
(zoals rentepercentage, zekerheden, aflossing) is dus niet uitgezon-
derd!  
 
Voorlopig geen fiscale gevolgen?  
Het kan fiscaal en financieel interessant zijn om (beleggings)vast-
goed in privé aan te houden en te financieren met een lening van 
de (eigen) vennootschap. Met de brief van de staatssecretaris van 
Financiën van 1 oktober jl. lijkt hier voorlopig dus nog geen streep 
door te worden gezet. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat het 
wetsvoorstel – volgens de staatssecretaris – moet worden gezien 
binnen de context van de bredere discussie over de fiscale behande-
ling van vermogen. Zo moet het vermogen dat in box 2 wordt belast 
bij de directeur-grootaandeelhouder worden bekeken in samenhang 
met vermogen dat in box 1 en box 3 wordt belast. Daarmee is het 
bredere onderwerp, de belastingheffing van de (vermogende) direc-
teur-grootaandeelhouder, nog lang niet afgesloten. De vermogende 
directeur-grootaandeelhouder, die regelmatig verschillend(e) vast-
goed(investeringen) in privé houdt, lijkt voorlopig dus nog niet te 
worden geconfronteerd met het wetsvoorstel excessief lenen, maar 
heeft zeker de aandacht van de politiek.  
 
Bent u benieuwd hoe wij u optimaal kunnen voorzien van gedegen 
advies, neem contact met ons op. 

‘Weer’ uitstel van het wetsvoorstel excessief 
  lenen bij de vennootschap? 

Deloitte Accountancy & Advies B.V. 

 

Stadionstraat 4 

Postbus 1195, 4801 BD, Breda 

 

T:        +31 (0)88 288 4442 

E:        jvestjens@deloitte.nl 

 

www.deloitte.com 

MKB Accountancy & Advies

Jackie Vestjens 
Family Business / Private Clients

Mijn vorige column ging over verduurzaming van de gebouwde 
omgeving. Een item waar iedereen de komende jaren mee te 
maken gaat krijgen. Zo moeten kantoren op 1 januari 2023 
minimaal een C-label hebben. Voor woningen geldt dat consu-
menten nu ook massaal bezig zijn met het verduurzamen van 
de eigen woning. Al is het alleen maar om de energielasten te 
drukken. 
 
 
Ook vanuit Europa wordt er geld (subsidie) beschikbaar gesteld om 
aan de klimaatdoelstellingen te gaan voldoen. De gemeenten Eind-
hoven, Waalwijk, Oss, Tilburg en Oosterhout hebben samen met 
drie VvE beheerders, waar wij (VP&A) er één van zijn (en verder Clij-
bedi en VB&T) en belangenvereniging VvE Belang een samenwer-
king op touw gezet om vanaf heden tot en met 31 december 2023 
zo veel mogelijk VvE’s te verduurzamen in genoemde gemeentes. 
Dit onder de noemer “VvE Transitiecentrum Brabant”. De subsidie 
vanuit de EU wordt hiervoor ingezet. Ook OPZuid (een subsidie- 
programma voor Zuid Nederland) heeft subsidie beschikbaar 
gesteld, wat indirect afkomstig is vanuit de EU via de Provincie.

In de afgelopen maanden zijn de voorbereidingen gestart om dit 
project te laten slagen. Als VvE beheerder moet je aan bepaalde 
eisen voldoen en je commitment geven dat je de nodige uren aan 
het project gaat besteden. Omdat wij verduurzaming belangrijk vin-
den, hebben wij ons hieraan gecommitteerd.  
 
De doelstelling van VvE Transitiecentrum Brabant is het in bewe-
ging brengen van Vereniging van Eigenaren (VvE’s) om concrete 
stappen te zetten in de richting van aardgasvrij en energieneutraal 
appartementencomplex. Dit moet leiden tot een verwachte CO2 
reductie van 5718 ton na afloop van het project.  
 
De gemeenten in de hiervoor genoemde plaatsen zijn bereid om 
VvE’s te helpen bij het verduurzamen van hun VvE. De VvE’s die zich 
aanmelden krijgen ondersteuning middels een voorlichtingscursus, 
advies en begeleiding. Onder begeleiding valt het onderzoek naar 
financieringsmogelijkheden, energieadvies en het verkrijgen van 
subsidie voor klimaatbestendige maatregelen op en rond het ge-
bouw. De aangewezen VvE beheerders kunnen de VvE begeleiden 
in het woud van regels maar ook helpen bij het verduurzamen zelf.

Om de bouwkundige maatregelen te financieren, is er een zeer in-
teressante lening beschikbaar, namelijk de Energiebespaarlening 
van het Nationaal Warmtefonds. Tegen een zeer laag rentetarief 
kan een langlopende lening worden aangegaan. De bouwkundige 
maatregelen, die met deze lening kunnen worden gefinancierd (die 
wel gerelateerd moeten zijn aan verduurzaming), leveren doorgaans 
direct kostenbesparingen op (zoals een lagere energierekening). 
Maar ook op langere termijn (besparing op  onderhoudskosten) 
wanneer houten kozijnen worden vervangen voor kunststof kozijnen 
(geen schilderwerk meer). Bijkomend voordeel is dat door het 
verbeteren van “de schil” van het gebouw en de lagere maande-
lijkse lasten de waarde van de eigen woning ook stijgt. En niet te 
vergeten een verbetering van het wooncomfort. 
 
Om een lang verhaal kort te maken: verduurzamen van vastgoed 
loont. En nu er nog subsidie beschikbaar is, is dat mooi meegeno-
men. De terugverdientijd van de te nemen maatregelen is de ene 
keer langer en de andere keer korter. Met de huidige (negatieve) 
spaarrente en de stijgende energieprijs van dit moment, is er in 
mijn optiek geen beter moment dan ooit om er aan te beginnen.

“VvE Transitiecentrum Brabant” 
zet in op verduurzaming van VvE’s

Voor VvE’s die meer willen weten over 
mogelijkheden om te komen tot het 
verduurzamen van hun gebouw: mail 
naar duurzaamheid@vpagroep.nl. 
Wij nemen dan contact met u op om 
de mogelijkheden te bespreken. 
 

Björn Voogt

VP&A 25 jaar – Toer voor Spieren 
 
  
Op 19 juni jl hebben wij samen met 62 andere deelnemers € 85.160,- 
opgehaald om de spierziekte ALS de wereld uit te trappen. 
 
Met drie afstanden van Aalsmeer (255 km) , Aalst Gld (170 km) 
en Aalst NB (110 km) naar Vaals werd dit bedrag opgehaald. 
 
Een prachtige prestatie waar wij ons als hoofdsponsor 
graag voor hebben ingezet.

VvE Beheer - Vastgoedbeheer - Makelaardij



Neon 27 Oud Gastel 
(bedrijfsruimte) 
 
Koopprijs: Prijs op aanvraag 
Aanvaarding: In overleg 

 
Project ’’de Neon” wordt gerealiseerd op bedrijven-
terrein de Borchwerf II te Roosendaal / Oud-Gastel. 
Dit project omvat in totaal 18 hoogwaardige bedrijfs-
units die zeer geschikt zijn voor kleinschalige 
bedrijven, in oppervlakte variërend van 118 m² tot 
232 m² vloeroppervlakte. Het pand heeft een mooie 
en luxe uitstraling. De units aan de voorzijde 
beschikken over een zeer representatieve entree. 
 
PLUSPUNTEN VAN DE UNITS: 
•  mooie luxe uitstraling; 
•  goede locatie op mooi bedrijventerrein met 
    goede bereikbaarheid; 
•  gevlinderde betonvloer op begane grond; 
•  overheaddeur van 3,5 meter hoog; 
•  goede vloer-, gevel- en dakisolatie;

Neon 7 Oud Gastel 
(bedrijfsruimte met kantoorruimte) 
 
Koopprijs: € 1.350.000,-- k.k. excl. BTW 
Aanvaarding: In overleg 
 
Het betreft hier een onder zeer eigentijdse/moderne 
architectuur gerealiseerd kantoor-/bedrijfsobject. 
Het gebruik van duurzame materialen en de bijzondere 
uitstraling maakt het een unieke locatie voor uw bedrijf. 
Het object heeft een uitstekend bereikbaar met een 
goede ontsluiting via de A17 en A58.  
De te koop aangeboden ruimte bestaat uit een luxe “turn-key” kantoorruimte met secundaire/sanitaire 
voorzieningen (ca. 302 m²) en bedrijfsruimte (ca. 1.812 m²). Het geheel wordt gecompleteerd met een verhard 
terrein met een 14-tal eigen parkeerplaatsen. 
 
Het bedrijfsobject is hoogwaardig afgewerkt en voorzien van onder meer de navolgende zaken: 
•  systeemplafonds met (led)armaturen; 
•  betegelde toiletruimtes met w.c. en fonteintje (per verdieping); 
•  keukenblok per verdieping; 
•  top koeling; 
•  kabel-/wandgoten met UTP CAT bekabeling; 
•  eigen aansluitingen voor gas, water en elektra;

Burg.Prinsensingel 84 Roosendaal 
(kantoor/praktijkruimte) 
 
Huurprijs: € 19.800,-- per jaar excl. BTW 
Aanvaarding: In overleg 
 
Het betreft hier een moderne multifunctionele 
winkel/kantoor/praktijkruimte van totaal ca. 190 m² 
gesitueerd aan de rand van het kernwinkelgebied van 
Roosendaal met een frontbreedte van ca. 12 m. 
 
Het object is onder meer voorzien van de 
navolgende zaken: 
•  een front van ca. 12 m.; 
•  afgewerkte wanden (gedeeltelijk); 
•  systeemplafonds met TL-inbouwarmaturen 
    (gedeeltelijk); 
•  sanitaire voorzieningen; 
•  pantry/keukenblok(ken); 
•  analoge telefoon lijn (KPN) tot in de meterkast; 
•  eigen nutsaansluitingen voor gas en elektra, 
    water middels tussenmeter.

TK

Multatulilaan 6 Roosendaal 
(kantoorruimte) 
 
Huurprijs: € 80.000,-- per jaar excl. BTW 
Aanvaarding: In overleg 
 
Een representatief vrijstaand en goed afgewerkt 
kantoorgebouw met 636 m² VVO, gelegen op een 
uitstekende locatie in de woonwijk Kroeven van 
Roosendaal.  
Het kantoorgebouw maakt deel uit van een 3-tal 
vrijstaande kantoorobjecten met fraai aangelegde 
tuin(en) en een vijverpartij. Het gebouw bestaat uit 
3 bouwlagen, is voorzien van een lift en heeft 16 parkeerplaatsen beschikbaar op eigen “afgesloten” terrein. 
Een en ander is gebouwd onder moderne / duurzame architectuur met een goed afwerkingsniveau. 
 
Het bedrijfsobject is hoogwaardig afgewerkt en voorzien van onder meer de navolgende zaken: 
Kantoorruimte: 
•  systeemplafonds met verlichtingsarmaturen;  
•  vloergoten/kabelgoten; 
•  toiletten per verdieping; 
•  pantry (begane grond en 1e verdieping); 
•  keuken met inbouwapparatuur (2e verdieping);

 
•  gebouwhoogte circa 9 meter; 
•  eigen parkeergelegenheid; 
•  flexibel in te delen met de mogelijkheid tot 
    inbouw van een keuken en/of tweede toilet; 
•  reclame uitingen op de gevel.

 
•  glasvezelaansluiting; 
•  brandmeldinstallatie; 
•  brandhaspel/brandblusser; 
•  middels hekwerk afgesloten terrein; 
•  alarminstallatie

•  lift; • zonwering middels screens; 
•  mechanische ventilatie met topkoeling; 
•  eigen aansluitingen voor gas, water en elektra; 
•  alarminstallatie; • brandmeldinstallatie; 
•  afgesloten terrein; 
•  brandslanghaspels/brandblussers.

•  c.v.-installatie middels radiatoren. 
•  geen eigen parkeerplaatsen, diverse betaalde 
    parkeervoorzieningen in de nabije omgeving.

TK

THTH

NOG ENKELE UNITS 
BESCHIKBAAR

HAALT MEER 

RENDEMENT  UIT 

UW VASTGOED

Brands Bedrijfsmakelaardij  |  Postbus 54 | 5056 ZH Berkel-Enschot

06-839 908 69 | info@brandsbedrijfsmakelaardij.nl



 
Lage Mosten 55b | 4822 NK  Breda | T: +31 76-206 1006 www.delobelpartners.nl

JACOB OBRECHTLAAN 5-7 BERGEN OP ZOOM 
 
In het centrum van Bergen op Zoom, op loopafstand van het NS 
Station, ligt kantoorgebouw Gemini I en II. In dit zeer representatieve 
kantoorgebouw is momenteel kantoorruimte beschikbaar voor 
verhuur. Door de ligging zijn voorzieningen als winkels, horeca, hotels 
en openbaar vervoer op zeer korte afstand te vinden.

In het gebouw zijn diverse type gebruikers gehuisvest zoals Poli ‘Brabantse Wal’, 
Syngenta, Mentaal Beter, Randstad etc. 
Indien u op zoek bent naar kwalitatief hoogwaardige kantoor- of praktijkruimte op 
een dynamische plek in de stad dan nodigen wij u graag uit voor een bezichtiging 
ter plaatse. 
 
•   2.461 m² kantoorruimte 
•   Deelverhuur vanaf 305 m² 
•   Energielabel C 
•   Uitstekende parkeermogelijkheden

TE HUUR

076 206 1006
delobelpartners.nl real estate experts

 
Lage Mosten 55b | 4822 NK  Breda | T: +31 76-206 1006 www.delobelpartners.nl

076 206 1006
delobelpartners.nl real estate experts

LAGE MOSTEN 1-11 BREDA 
 
Bij de entree van het goed bereikbare kantorenpark Westerhage 
staat gebouw Londen. Londen is recent geüpgraded, waardoor het 
gebouw een moderne, frisse uitstraling heeft. De gevel, entree en 
gemeenschappelijke ruimtes zijn gerenoveerd en gerestyled. Huur 
hier een kantoorruimte en ontvang uw bezoek in stijl. 

Doordat de etages flexibel indeelbaar zijn, biedt Londen een prettige werkruimte 
voor een uiteenlopende groep ondernemers. We laten u graag kennismaken met 
de locatie, het pand en de mogelijkheden. 
 
•   1.503 m² kantoorruimte 
•   Deelverhuur vanaf 244 m² 
•   Energielabel B 
•   Uitstekende parkeernorm van 1:30

TE HUUR







MAKELAARDIJ - NIEUWBOUWINITIËRING - BEDRIJFSHUISVESTING - HYPOTHEKEN

 Florijnstraat 5 te Oosterhout 
 
Voormalige Hitachi spuiterij te koop of te huur. 
 
De voormalige Hitachi spuiterij aan de Florijnstraat 5 in Oosterhout is te koop of te 
huur. Het betreft echter enkel de bedrijfshal van circa 15x80 met de spuitinstallatie. 
De spuiterij is van het merk Belmeco (2013) en de straalinstallatie is van Rösler 
(2013). Stukken tot 1.000 kg en een afmeting van 4000x1100x1750 kunnen in de 
spuiterij gesproeid, gestraald en gespoten worden. Het gebouw is toegankelijk via twee 
mandeuren en drie gelijkvloerse overheaddeuren, waarvan twee onder de luifel. De luifel 
is circa 9x30. De vrije hoogte bedraagt circa 5m¹. 
 

ENKEL DE INSTALLATIES EN HET GEBOUW ZIJN TE KOOP, 
DE ONDERGROND IS NIET TE KOOP. 

 
Bij interesse kunt u contact opnemen met Bart van de Water, bac@vandewatergroep.nl

  Florijnstraat 5-7 te Oosterhout 
 
Van de Water Bedrijfsmakelaars heeft de voormalige Hitachi-locatie aan de 
Florijnstraat 5-7 in Oosterhout verkocht aan Segers Internationaal Transport 
uit Oosterhout. 
 
Het betreft twee percelen grond, in totaal 19.067 m², met daarop 2 bedrijfshallen, ca. 
1.200m² en 4.205m², en een kantoorruimte van ca. 740m², verdeeld over twee lagen 
en een ruim buitenterrein. 
 
Van de Water Bedrijfsmakelaars heeft de verkoop van twee productielocaties in Ooster-
hout en diverse productielijnen uit een andere Hitachi fabriek namens Hitachi aan APT 
International begeleidt. Nadat dit traject was afgerond, heeft Van de Water Bedrijfsma-
kelaars opdracht van APT International gekregen voor de doorverkoop van de Florijn-
straat 5-7 en de Souvereinstraat 16, beide gelegen in Oosterhout. De Souvereinstraat 
16 is nog beschikbaar.

 Innovatiepark 24 te Oosterhout 
 
Het markante bedrijfspand is gelegen op een absolute zichtlocatie langs de 
rijksweg A59 op het bedrijventerrein ‘’Weststad III’’. 
 
Het pand beschikt over circa 1.162 m2 bedrijfsruimte die voorzien is van een boven-
loopkraan met een draagkracht van 10.000 kg en circa 880 m2 kantoorruimte verdeeld 
over drie verdiepingen. Het pand beschikt over voldoende parkeergelegenheid en een 
ruim, omheind, buitenterrein. 
 
Van de Water Bedrijfsmakelaars heeft de verkoper geadviseerd tijdens de 
totstandkoming van de kooptransactie. 
 
Luc Vastgoed Adviseurs heeft de koper, een particuliere belegger, geadviseerd 
tijdens de totstandkoming van de kooptransactie.

 Souvereinstraat 16 te Oosterhout 
 
Het betreft een perceel grond ter grootte van 15.023m² met daarop diverse aan-
eengesloten bedrijfshallen, ca. 8.275m², een luifel voor overdekt laden en lossen 
en een kantoorruimte van ca. 1.628m², verdeeld over 3 bouwlagen. 
 
Het betreft een voormalige Hitachi fabriek en is uitermate geschikt als productielocatie. 
In drie hallen zijn diverse bovenloopkranen met een hijsvermogen tot 20 ton aanwezig. 
 
Het geheel is gelegen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen op een uur en 
vijftien minuten van de Duitse grens. Perfect ontsloten vanaf de A27 en dichtbij de con-
tainer terminals in Oosterhout en Tilburg, wat divers multimodaal transport mogelijk 
maakt. Strategische locatie ten behoeve het aantrekken van gekwalificeerd personeel 
uit Breda, Tilburg en Oosterhout.

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
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