TE HUUR
MIDDELBURG - ARNESTEINWEG 31

HUURPRIJS :

€27.500 EXCL. BTW PER JAAR
€2.292 EXCL. BTW PER MAAND

ALGEMENE INFORMATIE
Op Industrie- en Bedrijventerrein Arnestein gesitueerde bedrijfshal met voorterrein.
De locatie is uitstekend bereikbaar vanaf o.a. de rijksweg A-58 en de provinciale weg N-57.

KERNGEGEVENS


Bebouwd oppervlakte 20 mtr breed x 25 mtr diep = 500 m²



Indeling:



Bedrijfshal 400 m², kantoorkamer, hal, toiletgroep, waslokaal, half open magazijn 50 m², magazijn
20m²



Verdieping: personeelsruimte 30 m², half open magazijn 50m², kantoorkamer 20 m²



Entree via overheaddeur (hoogte 4.75mtr / breedte 4.5mtr) en zijdeur



Nokhoogte circa 7.5 m, goothoogte circa 6m



Verwarming met cv (kantoren) en heteluchtheaters (bedrijfshal)

BESTEMMING
Het object ligt in het bestemmingsplan 'Arnestein'. Hierin heeft het object de bestemming Bedrijventerrein
tot en met categorie 4.1. Voor de mogelijkheden omtrent het gebruik wordt verwezen naar het bepaalde in
artikel 4 van de bestemmingsplanvoorschriften. Op aanvraag zijn deze ook via Duvekot Makelaardij te
verkrijgen.

HUURCONDITIES


Huurprijs: € 27.500,- per jaar / € 2.292,- per maand exclusief BTW



Huurtermijn: periode van 5 jaar



Huurbetaling: per maand vooruit



Zekerheidsstelling: Een garantie ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur
inclusief BTW.



Oplevering: in overleg



Huurovereenkomst: conform het model Raad van Onroerende Zaken.



Bijzonderheden: Verhuur geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door verhuurder.

vooraanzicht

Afgesloten voorterrein voor parkeren

Bezokersentree via zijkant

500 m2 bedrijfsruimte

Zijruimte met kantoor, magazijn, kantine en toiletten

Kantine

KADASTRALE KAART

PLATTEGRONDEN

LOCATIEKAART

DOCUMENTATIE EN VERANTWOORDING
Deze brochure is met zorg samengesteld.
Voor de juistheid van de verstrekte gegevens zijn wij in veel gevallen afhankelijk van de informatie van derden.
De vermelde informatie is van algemene aard en bedoeld als uitnodiging om met u in onderhandeling te treden.
Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten ontleend worden.
Voor het verstrekken van aanvullende informatie staan wij graag voor u klaar.
Voor u als huurder in onderhandeling treedt is het verstandig de gevolgen van uw initiatief te
(laten) onderzoeken.

UW REACTIE HOREN WIJ GRAAG
Zowel u, de verhuurder als wij hebben de moeite genomen om met elkaar in contact te komen.
Ook als u onverhoopt niet verder geïnteresseerd bent in de huur van dit object stellen wij uw mening op prijs.

Mogen wij u verzoeken uw reactie over dit aanbod aan ons kenbaar te maken?
De verhuurder stelt uw reactie op prijs. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid u bij een
eventuele volgende gelegenheid optimaal te informeren.
Met vriendelijke groet,
Duvekot Makelaardij
Telefoon

0118 593166

E-mail

info@duvekotmakelaardij.nl

Internet

www.duvekotmakelaardij.nl

