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Object
Logistieke bedrijfshal met kantoorruimte, onderdeel uitmakende van een nieuw gerealiseerd bedrijfscomplex
gelegen op bedrijventerrein “Trade Port West”.
Locatie/bereikbaarheid
Op een goede locatie nabij op- en afritten van en naar de autosnelweg A-67 (Eindhoven-Duisburg) en A-73
(Nijmegen-Maastricht).
De directe omgeving van het object bestaat uit middelgrote tot grote bedrijfsgebouwen. Onder andere
Scheuten Glas, Eurosteel, ITW en Bouw Center Driessen zijn in de nabijheid gehuisvest.
Parkeren
Op eigen terrein in voldoende mate aanwezig.
Indeling (in m2)
Totale vloeroppervlakte: ca. 2.481 m² > Unit 1
Bedrijfsruimte: ca. 2.388 m²
Kantoorruimte: ca. 93 m²
Indeling
Kantoorruimte:
- Entree.
- Kantoorruimte.
- Kantine met pantry.
- Airco.
- Toiletgroep.
Bedrijfsruimte:
- Twee laaddocks
- Twee rolpoorten
Vrije hoogte
De vrije hoogte bedraagt minimaal ca. 12,6 meter.
Vloerbelasting
De vloerbelasting bedraagt 5.000 kg/m².

Huurcondities
Huurprijs
Warehouse: € 55,00 per m² per jaar.
Kantoren: € 110,00 per m² per jaar.
Huurtermijn
In overleg, maar maximaal 2 jaar. Verhuur geschiedt op basis van een onderverhuursituatie.
Huurbetaling
Per maand vooruit te voldoen.
BTW-belaste verhuur
Verhuurder opteert voor met BTW-belaste verhuur. Indien huurder niet voldoet aan de wettelijke criteria
(90% BTW-norm) dan zal er een BTW-vervangende opslag gehanteerd worden, zodanig dat verhuurder
gecompenseerd wordt wegens het niet kunnen verrekenen van de BTW op de investeringen, alsmede de
BTW op de exploitatiekosten.
Bankgarantie
Conform het ROZ-model ten bedrage van 3 maanden huur te vermeerderen met BTW.
Indexering
Jaarlijks overeenkomstig het maand prijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks “alle
huishoudens” (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Huurcontract
Standaardmodel ROZ-contract model (kantoorruimte/bedrijfsruimte) met bijbehorende
algemene bepalingen.
Aanvaarding
Afhankelijk van bouwkundige oplevering, vermoedelijk vanaf januari 2022.
Voorbehoud
Goedkeuring verhuurder en onderverhuurder.
Voor nadere informatie en/of bezichtiging:
Hauzer & Partners Bedrijfsmakelaardij B.V.
de heer Bart Leenen & Stefan Bouwman
T 077 – 321 91 30
E bedrijfsmakelaardij@hauzerenpartners.com
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Aan de inhoud van deze brochure (presentatie) kan geen enkele aansprakelijkheid worden ontleend. De presentatie is enkel afgedrukt
als hulpmiddel, uitsluitend om u zo goed mogelijk te oriënteren omtrent de indeling, maar niet over de afwerking etc. De gegevens zijn in
de meeste gevallen afkomstig van een aan ons ter hand gestelde tekening. De mogelijkheid blijft aanwezig dat er wijzigingen zijn
geweest tijdens de bo daarna, of dat er bouwtechnisch is afgeweken van de tekening (ook qua maten).

