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

RODI ROTATIEDRUK DIEMEN 2016
MATOS MEDIA BV MARC SCHEL 06 422 72 872

INFO@MATOSMEDIA.NL WWW.MATOSMEDIA.NL 23.000 EX.

TH-TK KANTOORTOREN OP ZICHT-/ STATIONSLOCATIE
BINNEN PARALLELWEG 26 - 56, HELMOND

WIJZIGINGEN MONUMENTENAFTREK
RSM NEDERLAND N.V. - WWW.RSMNL.COM

TK BEDRIJFSHAL MET KANTOORRUIMTE
OOST-OM 49, GEMERT

Representatieve entree voorzien van elektrische
schuifdeuren, tochtsluis en intercominstallatie;
Lift;
Afgesmeerde cementdekvloer;
Systeemplafond voorzien van hoogfrequente
TL-inbouwverlichting en deels spots;
Meervoudige mechanische ventilatie met
topkoeling en verwarming middels radiatoren
voorzien van thermostatische ventielen;

Gebouw F          Kantoorruimte verdeeld over 4 bouwlagen;                   Ca.   2.040 m²
Gebouw G          Kantoorruimte verdeeld over 3 bouwlagen;                   Ca.  1.600 m²
Gebouw H          Kantoorruimte verdeeld over 3 bouwlagen;                   Ca.   2.440 m²

Gecompartimenteerd wand- en kabelgootsysteem
ten behoeve van data, elektra en telefoonkabels;
Extra geluidsisolerende beglazing;
Kunststof kozijnen (draai/kiep);
Gescheiden dames- en herentoiletten per bouwlaag;
Invalide toilet (begane grond);
Pantry per etage;
Op vijf minuten afstand van de N2 en A67;
Er zijn 80 parkeerplaatsen beschikbaar.

WWW.MATOSMEDIA.NL

TE HUUR KEMPENBAAN VELDHOVEN

Drie nieuw op maat te realiseren kantoor-
gebouwen gelegen op een uitstekende
zichtlocatie aan de Kempenbaan.

Tevens bestaat de mogelijkheid tot het
realiseren van een solitair kantoorgebouw
van 4.000 m² tot 6.200 m².

2016 04

040 211 11 12
www.bedrijfsmakelaar.nu



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

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

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

•  Aanvaag of beoordeling hypothecaire (her)financiering

• Aan- en verhuurbeslissingen

• Aan- en verkoopbesluiten

• Interne doeleinden (jaarcijfers, fiscaliteiten)

• Vaststellingsovereenkomst belastingdienst

• Contra-expertise WOZ

• Residuele grondwaardebepalingen

• Periodieke canonherziening bij erfpacht

• Arbitrage bij huurprijsgeschillen

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

Taxateur Rob Sanders RT
taxrob@bossers-fitters.nl
06 – 13 62 37 41
NRVT registratienummer RT338997714

Taxateur Bas Deitmers RT
bas@bossers-fitters.nl 
06 – 13 35 25 49
NRVT registratienummer RT341514024
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BIJ  GEMIDDELD 10 TOT 15 
BELEGGINGSOBJECTEN  

IN PORTEFEUILLE

NIET BIJ DE BANK……

…..KOOP EEN PAND!

Rendement

Te Koop verhuurde bedrijfsgebouwen op:
•  Bedrijventerrein Eindhoven Airport
•  Bedrijventerrein ’t Zand te Best
•  Bedrijventerrein Achtse Barrier te Eindhoven
•  Bedrijventerein Kapelbeemd te Eindhoven
•  Bedrijventerrein De Hurk te EIndhoven
•  Bedrijventerrein Esp te EIndhoven
•  Bedrijventerrein Park Forum te Eindhoven
•  Bedrijventerrein Eeneind 2 te Nuenen

•  Een verhuurd kantoorgebouw op Eindhoven Airport
•  Een verhuurd kantoorgebouw op het Science Park Eindhoven
•  Een verhuurd winkel-/kantorencomplex in Eindhoven
•  Herontwikkelingslocatie naar turnkey studio’s in Eindhoven
•  Diverse beleggingspanden in het land

Ook diverse percelen voor nieuwbouw te koop!

Q BEDRIJFSLOCATIES B.V.
Methusalemplein 25, 5611 VZ Eindhoven
Postbus 8835, 5605 LV Eindhoven
040 - 212 22 12
info Q-Bedrijfslocaties.nl
www.Q-Bedrijfslocaties.nl

Makelaar 
Tim van der Velden

Makelaar
Marc Fitters



Partner
Bedrijfshuisvesting B.V.

Velmolenweg 149
Postbus 456
5400 AL Uden

Tel.  0413-255 366

info@pbhv.nl
www.pbhv.nl

Representatieve kantoorruimte met hoge
attentiewaarde gelegen te Uden aan
Vluchtoord 1 op bedrijventerrein
“Vluchtoord”.

Het kantoorgebouw is gebouwd in 2006
en bestaat uit 3 bouwlagen.

Het object heeft o.a. de navolgende
indeling;

Begane grond:
Entree,
Garderobe,
Sanitaire ruimte,
Presentatieruimte/showroom met keuken,
circa 120 m2

1e verdieping:
Kantoren, sanitaire ruimte, pantry,
circa 150 m².

2e verdieping:
Kantoren, sanitaire ruimte en c.v.-ruimte,
totaal groot 135 m2.

Parkeren:
Parkeren op eigen omheind terrein.

Aanvaarding in overleg.

KANTOORRUIMTETH UDEN, VLUCHTOORD 1

Vraagprijs:
€ 39.000,- per jaar

Deze bedrijfsruimte is gelegen op het
bedrijventerrein “Vluchtoord”.

Vluchtoord is een bedrijventerrein waar
veelal represen-tatieve bedrijven zijn
gevestigd in o.a. groothandel en produc-
tie. Bedrijven die o.a. op dit bedrijven-
terrein gevestigd zijn: PK Benelux Pharma
Care BV, Gerlon, Tronix, Grando Keukens,
Nissan Van der Aa, VTU Telecommunica-
tie en beveiliging, Taxicentrale van
Gennip, Indoor Kartingcentrum Traxx en
Autoservice Van de Akker.

Het object is uitstekend bereikbaar. Vanaf
afslag Uden Noord van de A50 is de
locatie goed bereikbaar via de rondweg
Noord, maar ook via de Industrielaan is
de locatie goed ontsloten.

Bedrijfsruimte Vluchtoord 42a
ca. 265 m² alsmede 29 m2 kantoor-
ruimte.

Indeling:
Begane grond: kantoor, sanitaire ruimte,
bedrijfsruimte.

Bedrijfsruimte Vluchtoord 42b
ca. 271 m² en 29 m2 kantoorruimte.

Indeling:
Begane grond: kantoorruimte,
sanitaire ruimte, bedrijfsruimte.

Het buitenterrein is volledig verhard met
betonnen klinkers en geheel omheind
met afsluitbare poort.

BEDRIJFSRUIMTETH UDEN, VLUCHTOORD 42A EN B

Vluchtoord 42a, Uden
Huurprijs: € 17.500,-
per jaar

Vluchtoord 42b, Uden
Huurprijs: € 17.500,-
per jaar

Eventueel te huur in
combinatie

WINKELRUIMTETH UDEN

Uden, Pastoor Spieringsstraat 45 (136 m2)

Uden, Pastoor Spieringsstraat 209 ( 134 m2)

Object/locatie
Op goede locatie gelegen in het kernwinkelgebied van Uden. Er kan al een
winkelunit worden gehuurd vanaf 94 m2. Zowel lokale partijen als het landelijk
filiaalbedrijf zijn in de directe omgeving vertegenwoordigd.

De winkel wordt casco verhuurd, incl. huidige pui en nutsvoorzieningen tot in
de meterkast. Oplevering is in huidige staat.

Parkeren
Het centrum van Uden beschikt over ruim voldoende parkeergelegenheid.
In de directe omgeving zijn voldoende parkeermogelijkheden waaronder
een parkeergarage welke te bereiken is aan de Past. Spieringsstraat.

Voorwaarden
• huurtermijn 5 jaar met aansluitende verlengingsjaren van telkens 5 jaar
• huurbetaling per maand vooruit
• jaarlijkse indexering
• zekerheidstelling van 3 maanden huur
• huurovereenkomst op basis van standaard ROZ winkelruimte

BRABANTPLEIN / PASTOOR SPIERINGSSTRAAT

Huurprijs: vanaf € 150,-
per m2 per jaar,
afhankelijk van ligging
en grootte

Uden, Brabantplein 26 (137 m2)

Uden, Brabantplein 28 (119 m2)

Uden, Brabantplein 30 (788 m2)



040 - 2 11 11 12
www.bedrijfsmakelaar.nu

ENGELSEWEG 149
TE HELMOND

ZEER FRAAI STATE
OF THE ART
BEDRIJFSCOMPLEX
BESTAANDE UIT
BEDRIJFS-/OPSLAG-/
SHOWROOM-/
KANTOOR- EN OVERIGE
RUIMTE

HUURPRIJS: € 182.500,00
EXCUSIEF BTW

KOOPSOM:
€ 1.850.000,00 K.K.

•  Opvallend gelegen op bedrijventerrein Hoogeind nabij Winkelboulevard Engelseweg op korte afstand
van het centrum;

•  De Engelseweg betreft één van de druk bereden doorgaande wegen door het bedrijventerrein;
•  Op korte afstand van de N270-A270 (Eindhoven-Venray), N279 (’s-Hertogenbosch-Weert) en de

N266 kanaaltracé ’s-Hertogenbosch-Weert);
•  Totaal circa 3.496 m2 op een perceel van 5.278 m2;
•  Ruime parkeermogelijkheden op eigen terrein;
•  Geheel verhard buitenterrein met automatisch bedienbare stalen schuif toegangspoort;
•  Zeer compleet en hoogwaardig afwerkings- en voorzieningenniveau;
•  Aanvaarding op korte termijn mogelijk;
•  Absoluut de moeite van een bezichtiging waard!

TE KOOP/ TE HUUR



Beemdstraat 1
Postbus 8804
5605 LV  Eindhoven
tel. 040-304 15 13

info@4realtybhv.nl
www.4realtybhv.nl

TE HUUR

Representatieve kantoorruimten
op de 1e verdieping (vanaf
ca. 80 m²) gelegen aan de rand
van bedrijventerrein ‘Oud Ven’.

De kantoorvilla is gelegen op
een zichtlocatie parallel aan de
doorgaande weg Helmond -
Mierlo/Geldrop.

Geldropseweg 8 te Mierlo
Huurprijs: op aanvraag

4Realty Bedrijfshuisvesting is een makelaarskantoor dat zich richt op advisering en
bemiddeling bij vastgoed voor het midden- en kleinbedrijf. 

Onze opdrachtgevers voelen zich niet thuis bij de ‘grotere’ makelaarskantoren waar
de ‘grote’ opdrachten de aandacht van het kantoor opslokken. Onze opdrachtgevers
willen de aandacht krijgen die ze verdienen met een makelaar die hun taal spreekt! 

Dus bent u op zoek naar een professionele partner die uw belangen behartigd
specifiek in het MKB segment van de markt, dan zij wij uw ideale partner.

Aangenaam, wij zijn 4Realty Bedrijfshuisvesting en we zijn u graag van dienst!

Bent u op zoek naar een actieve
makelaar die u begeleidt bij de
verkoop van uw beleggingspand?
Wij hebben recentelijk enkele
beleggingspanden succesvol
verkocht. Maak vrijblijvend een
afspraak om erachter te komen
wat onze toegevoegde waarde is!

Uw MKB makelaar

Succesvol verkocht!

TE HUUR

Representatieve commerciële
ruimte op de 1e verdieping
(380 m²), gelegen op bedrijven-
terrein De Run, in de directe
omgeving van Sfeervol Wonen,
sportschool Muscle Totaal, bouw-
markt Groenen, Leenbakker,
Kwantum, Baby park Veldhoven,
kortom een locatie met veel
traffic en zichtbaarheid. De
ruimte is hoogwaardig afgewerkt.

De Run 3128 te Veldhoven
Huurprijs: €75,- per m2 excl. btw

WÉRKT VOOR UWWW.HEUVEL.NL

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

BINNEN PARALLELWEG 26 – 56 / HELMOND

TE HUUR / TE KOOP

KANTOOR-APPARTEMENTEN

KOOPPRIJS: € 895.000,- K.K.
HUURPRIJS: € 59,- PER M2 PER JAAR

• Modern kantoorverzamelgebouw op intercity-locatie
• Ook voor kleine bedrijven kantoorkamers te huur
• Grote flexibiliteit: te huur vanaf 26 m2 tot 2.925 m2

• Waanzinnig lage huurprijs van € 59 per jaar, voor 1 jaar of langer
• Parkeren achter slagboom op eigen terrein
• Ook per toren te koop voor een bijzondere prijs van € 500,= per m²



040-212 11 10

ACCELERATING SUCCESS.

WWW.COLLIERS.NL

Functionele bedrijfsverzamelcomplex bestaande uit diverse
bedrijfsruimten.

• 3F: circa 288 m² bedrijfsruimte
• 3G: circa 385 m² bedrijfsruimte
• Beide objecten beschikken over 3 zelfstandige parkeerplaatsen
• Koopprijs 3F: € 175.000,00 kosten koper
• Koopprijs 3G: € 225.000,00 kosten koper

KAROLINGERSWEG 3F EN 3G, EINDHOVEN

Bedrijventerrein “Oud Strijp”

Verhuurinformatie: Jim Orsel

TE KOOP

Multifunctionele bedrijfsruimte met kantoorruimte centraal gelegen
op bedrijventerrein “De Run” met prima ontsluiting naar de N2/A2.

• Circa 500 m² bedrijfsruimte
• Circa 200 m² kantoor/showroomruimte, verdeeld over bg en
  1e verd.
• 3 zelfstandige parkeerplaatsen en ruime parkeergelegenheid aan 

de openbare weg
• Huurprijs € 30.000,00 per jaar, excl. BTW

DE RUN 4422, VELDHOVEN

Bedrijventerrein “De Run”

Verhuurinformatie: Jim Orsel

TE HUUR

Modern bedrijfsverzamelcomplex bestaande uit diverse bedrijfsruim
ten met kantoren gelegen aan de entree van het moderne, zeer
representatieve bedrijventerrein “Esp” te Eindhoven Noord.

• 110A: circa 214 m² bedrijfsruimte en circa 74 m² kantoorruimte op
de 1e verd.

• 112A: circa 214 m² bedrijfsruimte, circa 74 m² kantoorruimte op
de 1e verd. en circa 75 m² entresolvloer

• Beide objecten beschikken over 4 zelfstandige parkeerplaatsen
• Huurprijs per unit € 19.000,00 per jaar, excl. BTW

ESP 110A EN ESP 112A, EINDHOVEN

Bedrijventerrein “Esp”

Verhuurinformatie: Jim Orsel

TE HUUR

Multifunctionele showroom/bedrijfsruimte gelegen nabij het Frans
le Haer plein. Instapklare commerciële ruimte met hoogwaardig op
leveringsniveau.

• Circa 310 m² showroom/bedrijfsruimte
• Gratis openbare parkeerplaatsen voor het object gelegen
• Huurprijs € 22.200,00 per jaar, excl. BTW

LAAGSTRAAT 278, EINDHOVEN

Eindhoven

Verhuurinformatie: Sjoerd van Nieuwburg

TE HUUR

Representatief en modern bedrijfsverzamelcomplex bestaande uit
bedrijfsunits met kantoorruimte, gelegen op een markante locatie
aan de doorgaande weg op bedrijventerrein “’t Broek”.

• 13C: circa 257 m² bedrijfsruimte en circa 109 m² kantoorruimte
• 13D: circa 260 m² bedrijfsruimte en circa 109 m² kantoorruimte
• Beide objecten beschikken over 4 zelfstandige parkeerplaatsen
• Huurprijs per unit € 25.000,00 per jaar, excl. BTW

VAN DIJKLAAN 13C EN 13D, WAALRE

Bedrijventerrein “’t Broek”

Verhuurinformatie: Dirk Jan Vermeer

TE HUUR

Totaal gerenoveerd kantoorverzamelgebouw gelegen op absolute
zichtlocatie op bedrijventerrein “De Hurk”. Zowel de buitenzijde als
de binnenzijde zijn in 2016 volledig vernieuwd waardoor een bijzon
der markante uitstraling van het gebouw is gerealiseerd.

• 5C: circa 175 m² kantoorruimte 1e verd.
• 4 parkeerplaatsen beschikbaar gelegen op eigen terrein

• 5E: circa 385 m² kantoorruimte 2e verd.
• 7 parkeerplaatsen beschikbaar gelegen op eigen terrein

• 5F: circa 200 m² kantoorruimte 2e verd.
• 4 parkeerplaatsen beschikbaar gelegen op eigen terrein

• Huurprijs kantoorruimte € 80,00 per m² per jaar, excl. BTW
• Huurprijs parkeerplaats € 500,00 per PP per jaar, excl. BTW

Verhuurinformatie: Sjoerd van Nieuwburg

DILLENBURGSTRAAT 5-7, EINDHOVEN

Bedrijventerrein “De Hurk”

Multifunctionele industriële bedrijfsruimte voorzien van een ruim
buitenterrein. Gelegen aan een van de belangrijkste uitvalswegen
van Eindhoven.

• Circa 600 m² bedrijfsruimte
• Interieur voorzien van oude industriële look
• Ruime parkeervoorziening op afgesloten buitenterrein
• Huurprijs € 36.000,00 per jaar, excl. BTW

LEENDERWEG 178A, EINDHOVEN

Eindhoven “Stratum”

Verhuurinformatie: Jim Orsel

TE HUUR

Ons team staat voor u klaar!

Judith van Vollenhoven
MOB 040-212.11.10

Dirk Jan Vermeer
MOB 06-515.27.148

Sjoerd van Nieuwburg
MOB 06-110.79.073

Jim Orsel
MOB 06-309.45.742

TE HUUR



Kantoorruimten
Balieruimten
Full service ruimten

Winkelruimten
Showrooms
Labruimten

Bedrijfsruimten
Magazijnruimten
Logistieke ruimten

•  Gelegen aan de rand van bedrijventerrein de Hurk in één van de 
belangrijkste kantoorstraten van Eindhoven

•   Ca 775 m2 kantoorruimte verdeeld over de begane grond, 1e en 2e etage
•  Representatief kantoorgebouw met moderne uitstraling
•  Bushalte op loopafstand
•  Parkeerplaatsen op eigen afgesloten terrein
•  De Beemdstraat is via de Meerenakkerweg aangesloten op snelweg N2
•  Centrum van Eindhoven is in 5 autominuten te bereiken
> Beschikbaar:  1e en 2e verdieping per direct en totale gebouw in 

overleg

BEEMDSTRAAT 31, EINDHOVEN

Instapklare kantooretages in modern kantoorgebouw!

•   Modern bedrijfsgebouw gelegen op zichtlocatie (N2/A2) op 
bedrijventerrein De Hurk

•  Perceelsgrootte 9.560 m2 waarvan ca 5.040 m2 bebouwd / bouwjaar 
1998

•  Ca 3.679 m2 bedrijfsruimte
•  Ca 1.453 m2 kantoorruimte
• 70 parkeerplaatsen
•  Ca 600 m2 kantoorruimte alsmede 20 parkeerplaatsen zijn verhuurd aan 

Asito B.V.
> Beschikbaar: per direct

LOOYENBEEMD 11, EINDHOVEN

Hoogwaardig modern bedrijfsgebouw zichtbaar vanaf N2/A2!

•  Ca 2.150 m2 showroom verdeeld over 3 lagen
• Ca 600 m2 werkplaats
• Ca 1.300 m2 bedrijfsruimte/werkplaats
• Ca 200 m2 kantine en 100 m2 kantoorruimte
•  Ca 30 parkeerplaatsen op het voorgelegen terrein en 23 parkeerplaatsen 

op het dak (via autolift)
• Deelverhuur bespreekbaar
> Beschikbaar: op korte termijn

BOSCHDIJK 1111, EINDHOVEN

Gelegen op zichtlocatie aan de Boschdijk!

• Gelegen op bedrijventerrein Breeven direct bij de Rijkswegen A2 en A58
•  Ca 1.528 m2 bedrijfsruimte
•  Ca 105 m2 kantoorruimte
•  Ca 115 m2 kantine, sanitair, opslag
•  Vrije hoogte bedrijfsruimte ca 6,35 m1
•  Vloerbelasting ca 2.500 kg/m2
•  Vier elektrisch bedienbare overheaddeuren
•  Laadkuil met elektrische dockleveler
•  15 eigen parkeerplaatsen
> Beschikbaar: in overleg

DE MAAS 22F, BEST

Hoogwaardig bedrijfsgebouw voorzien van loading dock!

•   Hoogwaardig onder architectuur gebouwd solitair kantoorgebouw met een zeer markante uitstraling
•   Gelegen op een prominente zichtlocatie aan de rondweg van Eindhoven
•   Ca 250 m2 kantoorruimte gelegen op de 1e verdieping
•   Deelverhuur mogelijk vanaf ca 122 m2
•   Zeer compleet opleveringsniveau
•   Parkeerplaatsen op eigen terrein alsmede gratis openbare parkeerplaatsen
•   Uitstekende bereikbaarheid
•   Het NS-station en het centrum liggen in de directe omgeving
> Beschikbaar: per direct

GROENSTRAAT 2-4, EINDHOVEN

Een “groen” gebouw in een groene omgeving!

•   Prominent gelegen met zichtbaarheid vanaf de N2
•   Ca 4.000 m2 kantoorruimte verdeeld over 3 bouwlagen
•  Ca 2.200 m2 bedrijfsruimte alsmede ca 6.850 m2 buitenterrein
•   Onder de gebouwen bevindt zich nog ca 3.200 m2 kelderruimte
•   Ca 157 parkeerplaatsen gelegen op eigen terrein
•   Deelverhuur bespreekbaar
•   Renovatie kantoorgebouw gestart. Inbouwpakket nog bespreekbaar.
>  Beschikbaar op korte termijn

LOOYENBEEMD 14-18, EINDHOVEN

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

LAAN VAN DIEPENVOORDE 37-43, WAALRE

Zeer representatief kantoorgebouw gelegen aan randweg A2!

KEMPENBAAN (ONG.), VELDHOVEN

Modern kantoorgebouw te realiseren aan doorgaande weg te Veldhoven!

•  Gelegen aan de drukke rondweg op de hoek Marconilaan/Boschdijk
•  Het NS-station en het centrum liggen in de directe omgeving
•  Ca. 1.516 m2 kantoor-/showroomruimte op de begane grond en tweede 

verdieping
•  Deelverhuur in units: Unit 1 ca. 470 m2 / Unit 2 ca. 752 m2 / Unit 3 ca. 

294 m2
•  42 eigen parkeerplaatsen alsmede gratis openbare parkeerplaatsen
> Beschikbaar: per direct

MARCONILAAN 6 EINDHOVEN

Kantoor-/showroomruimte op toplocatie!

•  Kantoorgebouw opgetrokken uit drie bouwlagen
•  Op dit moment in gebruik bij ASML
•  Bereikbaarheid is zowel per auto als per openbaar vervoer zeer goed te 

noemen
•  Directe nabijheid van de op- en afritten van de A2
•   Kantoorruimte totaal ca 2.753 m2 verdeeld over drie bouwlagen
•  West vleugel totaal ca 1.138 m2 en Noord vleugel ca 1.615 m2
•  Naast en achter het gebouw zijn 62 parkeerplaatsen aanwezig op eigen 

terrein
> Beschikbaar: maart 2017

DE RUN 1141–1157, VELDHOVEN

Vrijstaand kantoorgebouw gelegen op De Run!

•  Gelegen aan de entree van kantorenpark Poot van Metz aan de snelweg 
A2

•  Opvallend en representatief kantoorcomplex bestaande uit drie 
soortgelijke gebouwen

•  Ca 594 m2 kantoorruimte gelegen op de 1e verdieping
•  Deelverhuur mogelijk vanaf ca 264 m2
•  12 parkeerplaatsen op eigen terrein
•  Uitstekende bereikbaarheid
> Beschikbaar: per direct

DR. HOLTROPLAAN 34-36, EINDHOVEN

Zéér hoogwaardige kantooretage!

•  Gelegen aan de belangrijke aanrijroute van en naar centrum Eindhoven 
aan de J.F. Kennedylaan 

• Bouwjaar 2001
•  Kantorencomplex bestaande uit 2 moderne kantoortorens
• Totaal beschikbaar voor verhuur: ca. 6.472 m2 kantoorruimte
• Te huur: zelfstandige kantooretages
•  Ruim parkeren in parkeerkelder en op maaiveld
> Beschikbaar: per direct

ANDERLECHTSTRAAT 15-17, EINDHOVEN

Markante kantoortorens bij entree van Eindhoven via A58/A50!

• Gelegen nabij bedrijventerrein “De Run” te Veldhoven
• Op slechts 5 autominuten gelegen van het snelwegennet rondom Eindhoven
• Zelfstandig, vrijstaand luxe kantoorgebouw
• Volledig instapklaar opleveringsniveau
• Van ca 1.000 m2 tot ca 6.000 m2  kantoorruimte verdeeld over 3-4 bouwlagen
• Voorzien van een liftinstallatie
• Airconditioning in het gehele object aanwezig
• Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein
> Beschikbaar: in overleg



WWW.RAADHAGE.NL

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

Multifunctioneel markant object, hotel, café, gastenkamerverhuur,
winkel, bedrijfsgedeelte en woonfunctie gelegen in het centrum
van rustig en landelijk gelegen dorp Boerdonk.

Aanbiedingsprijs : € 639.000,- k.k.
Bouwjaar : 2005
Inhoud : ca. 1.660 m³
Perceelsoppervlak : ca. 520 m²

Mogelijk beleggingsobject!

TE KOOP

KAPELSTRAAT 1, BOERDONK

Multifunctioneel instapklaar bedrijfspand, zeer geschikt voor
logistiek met o.a. diverse kantoren en hallen.

OPPERVLAKTE:
Hal A 1461 m²
Hal B 1385 m²
Hal C 1050 m²
Hal D (inpakhal) 750 m²
Totale bedrijfsruimte ca. 4.646 m²
Opslag voor ca. 5.400 palletplaatsen

Kantoor 1 387 m²
Kantoor 2 225 m²
Totaal kantoor ca. 612 m²

ALGEMEEN:
Bouwjaar: 1998 en 2000
Grondoppervlakte: 7.810 m²
LIGGING: Nabij A-50

Totale huurprijs: € 245.000,-
excl. BTW per jaar.
Ook gedeeltelijk te huur

Vraagprijs: € 2.600.000,- k.k.
Huurkoop mogelijk

TE KOOP / TE HUUR

OOSTWIJK 13, UDEN

Beleggingsobject op prima locatie. Dit object bestaat uit begane
grond bakkerij/winkelruimte en op eerste en tweede verdieping
2 woonappartementen.

Vraagprijs : € 695.000,- k.k.
Perceelsoppervlak : 183 m²

Beleggingsobject!

TE KOOP

HERTOG HENDRIKSTR. 14/A/14B, SINT-OEDENRODE

Solitair kantoorpand met buitenterrein en eigen parkeerterrein. Op
het kleinschalige bedrijventerrein “Dorshout” te Veghel. Op korte
afstand gelegen van A-50 en N 279.

Aanbiedingsprijs : € 495.000,- k.k.
Huurprijs : € 43.500,- per jaar (excl. BTW)
Vloeroppervlak : ca.580 m²
Perceelsoppervlak : 2055 m²
Parkeerplaatsen : op eigen terrein

TE KOOP / TE HUUR

LAGE LANDSTRAAT 6A, VEGHEL

Mooie, rijks-monumentale woning, kantoor-/winkelruimte gelegen
in het centrum van Veghel, Met op de eerste verdieping 6
verhuurde kamerwoningen.

Aanbiedingsprijs : € 515.000,- k.k.
Bouwjaar : 1875
Inhoud : ca. 2068 m3 
Perceeloppervlak : 390 m²

Beleggingsobject!

TE KOOP

HOOFDSTRAAT 41, VEGHEL

Winkel- / kantoorruimte met een netto oppervlakte van ca. 62 m²
gelegen aan de voetgangerszone in het centrum van Veghel.

Huurprijs : € 9.600,- per jaar (excl. BTW)
Vloeroppervlak : ca. 62 m²

TE HUUR

MEIJERIJGAARDE 11, VEGHEL

In het centrum van Veghel aan de Hoogstraat gelegen kantoor-
winkelruimte met een oppervlakte van totaal ca. 230 m².

Huurprijs vanaf : € 1.750,- per maand (excl. BTW)
Vloeroppervlak geheel : ca. 230 m²

TE HUUR

HOOGSTRAAT 1, VEGHEL

Bedrijfspand met een vloeroppervlak van ca. 80 m² en ca. 4
parkeerplaatsen voor de deur. Gelegen op rustige locatie nabij het
centrum van Veghel.

Aanbiedingsprijs : € 90.000,- k.k.
Huurprijs : € 7.500,- per jaar (excl. BTW)
Vloeroppervlak : ca. 80 m²
Perceelsoppervlak : ca. 188 m²

Dit is een zeer geschikt bedrijfspand voor o.a. een fysiotherapeut of
andere soortgelijke bedrijven.

TE KOOP / TE HUUR

PARALLELWEG ZUID 1, VEGHEL

In authentieke stijl zeer riant uitgevoerd vrijstaand herenhuis met
oorsprong uit 1898 voorzien van diverse gebruiksmogelijkheden
gelegen op markante locatie aan de rand van Zijtaart.

Aanbiedingsprijs : € 540.000,- k.k.
Bouwjaar : 1898 / 1923
Inhoud : ca. 1.890 m³ 
Perceelsoppervlak : ca. 760 m²

Ook geschikt voor bedrijf aan huis of als beleggingsobject!

TE KOOP

PAST. CLERCXSTRAAT 68, ZIJTAART

RAADHAGE MAKELAARDIJ



Huidige Regeling
Onder de huidige regeling is het mogelijk om bepaalde onder-
houdskosten van monumentenpanden als persoonsgebonden
aftrek te claimen in de inkomstenbelasting. Indien er sprake is
van een rijksmonument, dan mag 80% van de drukkende
onderhoudskosten in aftrek worden gebracht. Onder onder-
houdskosten worden verstaan: kosten van werkzaamheden die
ertoe strekken om het pand in bruikbare staat te herstellen of
te houden. Van belang is dat deze kosten in redelijkheid zijn
gemaakt.

Voornemen tot afschaffing
De minister was voornemens om de huidige aftrekregeling van
uitgaven voor monumentenpanden in zijn geheel per 1 januari
2017 te laten vervallen. Het zou niet meer mogelijk zijn om
onderhoudskosten in aftrek te brengen via de aangifte
inkomstenbelasting. De minister onderkent dat de beëindiging
van de huidige regeling kan leiden tot financieringsproblemen
voor eigenaren van rijksmonumenten. Om deze problemen te
voorkomen zou voor 2017 en 2018 een overgangsregeling
worden ingevoerd, waarvoor de minister jaarlijks een budget
uit zou trekken van € 32 miljoen. Op 9 november jl. heeft de
minister echter besloten om de overgangsregeling welke per
1 januari 2017 in zou gaan uit te stellen, waardoor de fiscale
aftrek van onderhoudskosten van monumentenpanden in 2017
blijft bestaan.

Overgangsregeling
De voorgestelde overgangsregeling zou in eerste instantie uit
drie componenten bestaan. Volledigheidshalve merken wij op
dat het definitieve wetsvoorstel nog niet bekend is, maar de
minister zich wel al heeft uitgesproken over wat in het
wetsvoorstel zou worden bepaald.

1. De eerste component was bestemd voor (project) eigenaren
welke reeds vóór 1 januari 2017 onomkeerbare financiële
verplichtingen zijn aangegaan, waarbij rekening was gehouden
met de fiscale aftrek. Aangezien inmiddels bekend is geworden
dat de aftrek-regeling in 2017 nog in stand blijft, zal in 2017
moeten blijken of vanaf 1 januari 2018 een nieuwe regeling
voor onomkeerbare financiële verplichtingen wordt aangeboden.

2. Ten tweede wordt rekening gehouden met eigenaren van
monumenten die sober en doelmatig onderhoud willen
uitvoeren aan deze monumenten. Voor deze eigenaren zal
een onderhoudsregeling worden ingevoerd, waarbij kan
worden verzocht om een netto subsidie van 35% van de
onderhoudskosten. Onderhoudskosten van minder dan
€ 2.000 per jaar en meer dan € 30.000 per twee jaar komen
niet in aanmerking voor subsidie. De eigenaar heeft de keuze
om één keer per jaar een aanvraag in te dienen (voor onder-
houdskosten tussen € 2.000 en € 15.000) of om na twee jaar
een aanvraag te doen over al het verrichte onderhoud,
waarbij de minimale drempel voor twee jaren tevens € 2.000
bedraagt (effectief derhalve € 1.000 per jaar).

3. Voor grootschaligere ingrepen was voorgesteld dat kon
worden verzocht om een financiering via het revolverend
fonds van het Nederlands Restauratiefonds (NRF).
De maximale hoogte van de financiering bij dit restauratie-
fonds zou -door het vervallen van de fiscale aftrek- worden
verhoogd van 70% naar 100% van de onderhoudskosten.
Echter, met de aanpassing van de tweede voorwaarde hier-
voor vermeld, wordt het beschikbare budget voor NRF
aangewend voor de mogelijkheid om sober en doelmatig
onderhoud te stimuleren. Het is thans niet onbekend of de
hogere financiering via het NRF doorgang gaat vinden.

Nieuwe regeling
In 2018 vindt een evaluatie van de onderhoud van monumenten-
panden plaats. Per 1 januari 2019 zou een geheel nieuwe
regeling worden voorgesteld. Over de exacte inhoud van de
regeling is nog niet veel bekend. Naar verwachting zal dit echter
geen fiscale regeling gaan worden.

Conclusie
De huidige regeling voor aftrek van uitgaven voor monumenten-
panden komt -naar verwachting- per 1 januari 2018 te verval-
len. Het is thans onbekend of in 2018 een overgangsregeling
wordt ingevoerd, waarbij kan worden verzocht om een subsidie
van de onderhoudskosten. De oorspronkelijk voorgestelde
regeling is gemaximeerd per jaar, waarbij deze regeling in veel
gevallen kan worden gezien als een aanzienlijke versobering ten
opzichte van de huidige regeling. Indien uw monumentenpand
momenteel behoefte heeft aan onderhoud, adviseren wij u de
afweging te maken of dit onderhoud wellicht in 2016 of 2017 kan
worden uitgevoerd. In dit geval profiteert u nog van fiscale
aftrekbaarheid van de onderhoudskosten.

Aangezien de aftrek van monumentenkosten wordt bepaald op
basis van het zogenaamde ‘kasstelsel’ zal gedeeltelijke voor-
uitbetaling van kosten ertoe leiden dat de aftrek overeenkomstig
de fiscale regeling in aftrek kan worden gebracht in de aangifte
inkomstenbelasting. Risico hierbij is uiteraard dat uw opdracht-
gever in het ergste geval failliet kan gaan. Daarnaast zou de
fiscus wellicht nadere vragen kunnen gaan stellen indien het
om forse vooruitbetalingen mocht gaan.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, neem dan contact
op met RSM Nederland.

Wijzigingen monumentenaftrek

RSM Nederland N.V.
Parklaan 34
Postbus 686, 5600 AR EINDHOVEN
tel. 040-2950015
www.rsmnl.com

MAASTRICHT - HEERLEN - ROERMOND
EINDHOVEN - VENLO

Hoe modern is een erfdienstbaar-
heid? Niet zelden bestaat er tussen
buren een discussie over de uitleg
van een erfdienstbaarheid in een
oude notariële akte. Vaak dateert
de akte van tientallen jaren geleden
en is de feitelijke situatie ter plaatse
zo veranderd dat partijen in een
discussie belanden over de vraag
hoe de erfdienstbaarheid mag
worden gebruikt. Gaat een erfdienst-
baarheid met zijn tijd mee of blijft
deze steken in de tijd waarin hij tot
stand is gekomen? Het antwoord
op die vraag is niet eenduidig te
geven, maar het hof Arnhem-
Leeuwarden heeft in een recente
uitspraak wel wat aanknopings-
punten gegeven.

Wat was er aan de hand?
In een notariële akte van 25 april
1991 is een erfdienstbaarheid
gevestigd om te komen en te gaan
naar de openbare weg. De akte
bevatte de toevoeging dat de
erfdienstbaarheid moet worden
uitgeoefend “op de thans bestaande
wijze over de thans aanwezige
weg”. Wat is hiermee bedoeld?
Moest de erfdienstbaarheid altijd
worden uitgevoerd zoals die werd
gebruikt ten tijde van de vestiging?
Of gaat een erfdienstbaarheid met
zijn tijd mee?

De eigenaar van het dienende erf
(het erf dat met de erfdienstbaar-
heid is belast) vond dat met de

woorden “op de thans bestaande
wijze” bedoeld werd dat de
erfdienstbaarheid gebruikt moest
worden voor agrarische doeleinden
ten behoeve van het weiden van
vee. Zo werd het perceel namelijk
jarenlang gebruikt. De erfdienstbaar-
heid mocht zeker niet ten behoeve
van de nieuwe, recreatieve
activiteiten worden gebruikt. Meer
specifiek, voor de gasten van een
bed and breakfast. Hij wees er
nadrukkelijk op dat op het perceel
een agrarische bestemming rust en
ook de voormalige eigenaren het
perceel op die manier gebruikten.
Dit moest volgens hem tot de
conclusie leiden dat de weg alleen
met landbouwvoertuigen gebruikt
mocht worden en niet met fietsen
en auto’s.

Verder stelde de eigenaar van het
dienende erf dat de woorden “over
de thans aanwezige weg” beteken-
de dat slechts de weg zelf gebruikt
mocht worden en niet de bermen
naast de weg.

Hoe oordeelt het hof?
Het hof kijkt allereerst  naar de
tekst in de akte van vestiging.
De akte moet uitgelegd worden
naar de partijbedoeling, maar er
kan slechts objectief naar de
bedoeling worden gekeken. De
reden daarvan is dat elke wille-
keurige derde die het Kadaster
raadpleegt de juridische situatie

moet kunnen begrijpen. Er is
daarom geen ruimte voor een
subjectieve uitleg van notariële
aktes.

Als in de akte geen nadere regels
worden gegeven over de inhoud en
wijze van uitoefening van de
erfdienstbaarheid dan speelt de
plaatselijke gewoonte mee. Als er
dan nog steeds onduidelijkheid
bestaat, is de manier waarop de
erfdienstbaarheid geruime tijd te
goeder trouw is uitgeoefend
doorslaggevend.

Het hof kijkt dus allereerst naar de
tekst van de akte en beslist dat
daaruit niet blijkt dat een beperkt
gebruik van de erfdienstbaarheid
met alleen landbouwvoertuigen ten
behoeve van het weiden van vee
bedoeld is. De akte geeft simpelweg

geen verbod om met andere
voertuigen van de erfdienstbaarheid
gebruik te maken. Daarbij overweegt
het hof nog het volgende. De wet
bepaalt dat een erfdienstbaarheid
zo moet worden uitgeoefend dat het
dienende erf het minst belast
wordt. Het gebruik van de erfdienst-
baarheid met landbouwvoertuigen
is bezwaarlijker dan met auto’s en
fietsen. Het hof vindt het onlogisch
dat in de akte is bedoeld dat het
bezwarende gebruik door landbouw-
voertuigen wel is toegestaan en het
minder bezwarende gebruik door
auto’s en fietsen niet.

Berm onderdeel van een weg
Ten aanzien van de breedte van de
erfdienstbaarheid en de vraag of de
berm ook belast is met de erf-
dienstbaarheid kijkt het hof
opnieuw naar de tekst in de akte.
Uit die akte blijkt volgens het hof
niet dat het bij het vestigen van de
erfdienstbaarheid de bedoeling was
om de berm uit te sluiten. Daarbij
vindt het hof in zijn algemeenheid
dat een berm tot een weg behoort,
omdat deze een ondersteunende
functie heeft, bijvoorbeeld om uit te
kunnen wijken.

Conclusie: gaat een erfdienst-
baarheid met zijn tijd mee?
Op basis van het besproken arrest
moet de conclusie zijn dat een
erfdienstbaarheid niet met zijn tijd
meegaat. De akte bepaalt hoe een

erfdienstbaarheid uitgevoerd moet
worden. In de akte uit deze zaak
bleek niet dat de erfdienstbaarheid
alleen voor agrarisch gebruik was
overeengekomen en dus trok de
eigenaar van het dienende erf aan
het kortste eind. Het is dus mogelijk
de omvang van een erfdienstbaar-
heid in de akte te beperken. Pas als
de akte niet duidelijk is, speelt de
plaatselijke gewoonte een rol. Als
ook dan nog niet helder is hoe de
erfdienstbaarheid gebruikt moet
worden, komt het aan op het gebruik
zoals dat altijd heeft plaatsge-
vonden. Pas in deze laatste categorie
kan gezegd worden dat de erfdienst-
baarheid meebeweegt met het
feitelijke gebruik.

CLMN |   Van Iersel Luchtman Advocaten

Gaat een erfdienstbaarheid
met zijn tijd mee?

> 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:

Wilt u meer weten over erfdienst-
baarheden of heeft u andere vragen
op het terrein van vastgoed? Dan
kunt u contact opnemen met Anne
Butterhoff of één van haar collega’s
van de sectie Vastgoed & Omgeving
bij Van Iersel Luchtman Advocaten.

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

food recycling retail zorg



In Weert is deze startklare winkel van 575 m² te huur in de goed bezochte Stationsstraat.
De Stationsstraat ligt in het centrum van Weert en is de verbinding tussen het hart van het centrum en het
openbaar vervoersknooppunt (NS Station en Bus-station).

De winkel is zoals gezegd startklaar en voorzien van vloer, plafond met verlichting, pantry en toilet, magazijn-
ruimte.

Wij informeren u graag over de aantrekkelijke huurvoorwaarden.

Huurprijs: Op aanvraag

Volledig startklare en
fraai uitziende winkel
te huur!
Aantrekkelijke huurvoor-
waarden!

te huur

Weert Stationsstraat
winkelruimte

VP&A Makelaardij B.V.

 Spoorlaan 432
5038 CX  Tilburg
Tel. 013 - 539 0000

 info@vpagroep.nl
 www.vpagroep.nl



Winkelcentrum De Kerverij is een prachtig vormgegeven winkelgebied in het centrum van Valkenswaard met
ruime parkeergelegenheid (200 parkeerplaatsen). Met winkels als Lidl, C&A, Witteveen, Gall & Gall, Op=Op
Voordeelshop, Vodafone en enkele horecagelegenheden biedt Winkelcentrum De Kerverij een aantrekkelijke
winkelomgeving. Binnen een paar weken opent ook Action haar deuren in De Kerverij.

Aansluitend op De Kerverij bevindt zich de Corridor. In dit voetgangersgebied zijn net als in De Kerverij veel
aantrekkelijke landelijke winkelketens te vinden. Vanuit de wijde omtrek heeft het centrum van Valkenswaard
een grote aantrekkingskracht om gezellig te komen winkelen en te genieten van de aanwezige horeca.
Interesse? Wij maken graag een aantrekkelijk voorstel!

Huurprijs: Op aanvraag

Action opent binnenkort
haar deuren in De Kerverij!
Aantrekkelijk gelegen
winkels te huur!

te huur

Valkenswaard De Kerverij
winkelruimte

In het winkelhart van Deurne zijn op dit moment nog twee winkelpanden Te Huur of Te Koop.

Te huur/te koop zijn: De Wever 8 (223 m²) en De Wever 34-38 (475 m² BVO, eventueel op te splitsen in
kleinere units). De winkels liggen in het winkelgebied Wolfsberg waarin momenteel huurders zijn gevestigd
als Albert Heijn, Hema, C&A, Shoeby, Primera, Hunkemöller etc.
De winkels worden casco aangeboden maar in overleg kunnen er afspraken worden gemaakt over een
casco plus oplevering.

Huur- en koopprijs op aanvraag. Aantrekkelijke huurvoorwaarden!

Huurprijs: vanaf € 105,- /m2

Koopprijs: in overleg

Aantrekkelijk huurprijs!

te huur
te koop

Deurne De Wever 8 en 34-38
winkelruimte

In het gezellige centrum van Boxtel ligt winkelcentrum De Croonpassage. Met huurders als Bart Smit, Durlin-
ger, Apresto, De Tuinen, La Gare Fashion, Junior Kindermode en Brownies & Downies is dit winkelgebied
een sfeervol verlengstuk geworden van het winkelhart van Boxtel.

Op de kop van de markt zijn nog 2 prachtige winkelruimten te huur. Het betreft de Croonpassage 2 van
192 m² en Markt 17 van ca. 50 m². Beide winkels hebben door hun ligging een enorme attentiewaarde!

Huurprijs en huurvoorwaarden zijn nader overeen te komen. Informeer vrijblijvend naar de voorwaarden.

Huurprijs: Op aanvraag

Winkelruimte te huur op
de kop van de markt
Winkelruimte van 192 m²
tegen aantrekkelijke
voorwaarden!

te huur

Boxtel Croonpassage 2
winkelruimte

• Middensegment mode/textiel, zowel dames als heren;

• Schoenen;

• Verwenproducten (chocolade/parfum/oliën);

• Vis en visproducten.

TE HUUR Postelstraat 23 Someren

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

Instapklare winkelruimte, midden in
Postelstraat gelegen.
Oppervlakte: 389 m2 NVO.

TE HUUR Postelstraat 31 Someren

Dagwinkel, met front 8 meter en
diepte 27,5 m2. 
Oppervlakte: 228,5 m2 NVO.

TE HUUR Postelstraat 38 Someren

Winkelruimte, met tegelvloer en verlichting.

Oppervlakte: 235 m2 NVO.

TE HUUR Kanaalstraat 4 AC Someren

Recent gebouwde winkelruimte met gevel
van circa 30 meter! Ligging bij EP/Maxwell. 
Oppervlakte: 284 m2 NVO.

Wij bieden u:

• Diverse winkelobjecten;

• Tegen scherpe huurcondities;

• Zowel casco als “instapklaar”;

• Een gezellige vestigingsplaats met
18.500 inwoners en overloop van
omliggende gemeenten;

• Gratis parkeren

Somerense ondernemers zoeken collega’s in:



VANB R E E  I  VASTGOED I N R I C H T E R

Vb

Gemert

Oost-Om 59
Type:                               Bedrijfshal met kantoorruimte

Bedrijfshal:                        totale oppervlakte 1800 m²

Kantoorruimte:                   totale oppervlakte 540 m²

Perceeloppervlakte:                         3082 m²

Op een zeer fraaie zichtlocatie aan rondweg gelegen represen-

tatief bedrijfscomplex met kantoorruimte, verdeeld over drie

etages, geheel voorzien van vloerbedekking en luxe systeem-

plafond en maatwerk luxe meubilair.

De riante bedrijfshal is bereikbaar middels 2 elektrisch

bedienbare overheaddeuren. De vloeren zijn van beton, het

geheel is opgebouwd middels stalen spanten en sandwich-

panelen. Verwarming van de bedrijfshal vindt plaats middels

gasheaters. Daarnaast zijn er de voorzieningen voor

2 bovenloopkranen.

Vraagprijs: € 1.580.000,- k.k.

Huurprijs op aanvraag

Van Helvoort Makelaardij
Tel: 0492-371190

www.vanhelvoortmakelaardij.nl
makelaar@van-helvoortbv.nl

Ridderplein 5
5421 CV Gemert

St. Agathaplein 33
5427 AA Boekel



Luxe vrijstaande woning met multifunctioneel
te gebruiken bedrijfsgedeelte gelegen in
woonwijk.

Inhoud woning:                  ca.     585 m3

Bedrijfsruimte:                   ca.     257 m2

Perceeloppervlakte:                  1.412 m2

•  Ruime gebruiksmogelijkheden
   bedrijfsgedeelte (Milieucategorie 1 en 2)
•  Luxe woning met eigen wellness faciliteiten;
   zwembad, sauna, hottub

Heistraat 8 te Sint-Oedenrode

Kofferen 8, Sint-Oedenrode 
0413-745035
www.dpmrobvandelaar.nl

UNIEK OBJECT!
ontspanning
werken
wonen

Vraagprijs € 599.000,-- k.k.Bedrijfspand impressie

Hettema Bedrijfshuisvesting B.V.

Prins Hendriklaan 25, 5707 CJ  Helmond
T. (0492) 565 000

info@hettemabhv.nl
www.hettemabhv.nl

DE ALLERBESTE
WENSEN
VOOR 2017!
Ook aankomend jaar adviseren en onder-
steunen wij u graag bij al uw wensen op
het gebied van bedrijfs onroerend goed.

U kunt bij ons terecht voor koop/verkoop
of huur/verhuur van uw bedrijfspand maar
ook voor bog-taxaties.

Het team van Hettema Bedrijfshuisvesting b.v.



040-212 11 10

ACCELERATING SUCCESS.

WWW.COLLIERS.NL

Bedrijventerrein “Flight Forum” - Bedrijvencluster -

Cluster 2 en cluster 3 zijn gesitueerd op bedrijventerrein Flight
Forum. Flight Forum is een hoogwaardig businesspark in de
dynamische omgeving van Eindhoven Airport.

Het park is verdeeld in separate clusters voor bedrijven en
kantoren. In totaal is er op Flight Forum ruimte voor circa
100.000 m² kantoren en circa 175.000 m² bedrijfsruimten.
Het overgrote deel van Flight Forum is klaar.
Cluster 2 en cluster 3 zijn nog beschikbaar voor het realiseren
van bedrijfsruimten.

Met een ligging direct aan de luchthaven en de verkeersader A2
vormt Businesspark Flight Forum de ideale uitvalsbasis voor
zowel luchtvaart gebonden als nietluchtvaart gebonden
ondernemingen.

Cluster 2
•  Perceel ter grootte van circa 18.690 m², waarvan

circa 12.040 m² bebouwbaar
•  Cluster 2 kent een maximale bouwhoogte van 20 meter
•  Bedrijfsdoeleinden B2

Cluster 3
•  Perceel ter grootte van circa 33.250 m², waarvan

circa 20.450 m² bebouwbaar
•  Cluster 3 kent een maximale bouwhoogte van 16 meter
•  Bedrijfsdoeleinden B2

•  Koopprijs op aanvraag.

FLIGHT FORUM, CLUSTER 2 & 3, EINDHOVEN

Verkoopinformatie: Jim Orsel                        MOB 06-309.45.742

TE KOOP

Bedrijventerrein “Flight Forum” - Kantorencluster -

Flight Forum is een hoogwaardig, gemengd bedrijventerrein
met een omvang van 65 hectare en voorziet in een kantoren
cluster als entree van het Business Park.

Het kantoorgebouw Flight Forum 840 is één van de meest
prominente gebouwen binnen het Business Park. De zichtbaar
heid, herkenbaarheid en bereikbaarheid zijn optimaal voor
zowel medewerkers als bezoekers.

Centraal in het kantorencluster bevindt zich het station van de
HOVlijn (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) met verbindingen
naar Eindhoven Centrum / NS Station en Eindhoven Airport.
Daar naast is het kantorencluster strategisch gelegen nabij de
A2/N2.

De locatie heeft een moderne, grootstedelijke uitstraling en
kent een grote diversiteit aan gerenommeerde gebruikers,
waaronder PwC, Valid IT, Deloitte, AKD, Yer, Equipe 2029
bedrijven, Mazars, ASML, Philips en Atos Origin.

•  Circa 5.172 m² beschikbare kantoorruimte verdeeld over
3 verdiepingen

•  Deelverhuur vanaf circa 700 m²
•  Er zijn 184 parkeerplaatsen beschikbaar voor het totale

gebouw

•  Huurprijs kantoorruimte € 125,00 per m² per jaar, excl. BTW
•  Huurprijs parkeerplaats vanaf € 750,00 per PP per jaar,

excl. BTW

FLIGHT FORUM 840, EINDHOVEN

Verhuurinformatie: Dirk Jan Vermeer                 MOB 06-515.27.148

TE HUUR



Ideeën 
hebben 
ruimte 
nodig

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