TE KOOP
‘S HEER ARENDSKERKE - NOORDWEEGSEWEG 16-04

VRAAGPRIJS :

€75.000 K.K.

ALGEMENE INFORMATIE
Op het bedrijfsterrein “Eindewege” gelegen bedrijfsruimte met voorterrein.
De bedrijfsloods is prima toegankelijk vanaf de openbare weg en is uitstekend geschikt voor een
kleinzakelijk gebruik. Maar ook een privégebruik voor hobby, stalling of opslag is een goede mogelijkheid.
De loods is toegankelijk via een grote overheaddeur én via een loopdeur.
De bedrijfsruimte beschikt over een complete meterkast met krachtstroom, water en een toilet.
De vloer bestaat uit een gevlinderde betonvloer.
De staalconstructie biedt mogelijkheid voor een hijsinstallatie.
De inwendige hoogte bedraagt 6.00 meter. Het achterste 1/3 gedeelte is voorzien van een verdiepingsvloer,
toegankelijk via een bordestrap.
Het industrieterrein “Eindewege” ligt centraal tussen Goes en de Rijksweg A-58. Ook het Sloegebied en de
Westerscheldetunnel zijn snel en goed bereikbaar.
Indeling:
Begane grond:
Breedte: 5.20 meter
Lengte: 14.80 meter
Oppervlakte: 77 m2
Inwendige hoogte: 6 meter (onder de verdiepingsvloer 3.40 meter)
Overheaddeur: Breedte 3.75 meter / hoogte: 4.20 meter
- entree via loopdeur
- hal
- meterkast
- toilet
- bedrijfsruimte
Verdieping: achterste gedeelte van de bedrijfsruimte
Bereikbaar via stalen bordestrap
Breedte: 5.20 meter
Lengte: 4.90 meter
- De verdieping bestaat uit een afgesloten magazijn, toegankelijk via een deur vanaf de bordestrap en een
goederenluik in de wand.
Voorterrein:
Circa 65 meter eigen terrein, verhard met betonklinkers.
Kerngegevens:
- perceeloppervlakte 142 m2 eigen grond
- bouwjaar: 2005
- Oppervlakte loods: ca. 77 m2
- Oppervlakte voorterrein: ca. 65 m2
- Oplevering: in overleg

vooraanzicht

voorterrein voor parkeren laden/lossen

Grote overheaddeur en loopdeur

Voor kleinbedrijf of particulier

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 verkoper als wij hebben de moeite genomen om met elkaar in contact te komen.
Ook als u onverhoopt niet verder geïnteresseerd bent in de aankoop van dit object stellen wij uw
mening op prijs.

Mogen wij u verzoeken uw reactie over dit aanbod aan ons kenbaar te maken?
De verkoper 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

