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Te huur wordt aangeboden een representatieve en in 2000 gebouwde multifunctionele
bedrijfsruimte.

Gelegen op bedrijventerrein ‘Lorentz’ met een centrale ligging nabij de snelweg A28 en provinciale
weg N302. De bedrijven op ‘Lorentz’ hebben een grote variatie in milieucategorieën. Met name
rond het havengebied komen hogere categorieën voor. ‘Lorentz’ is bestemd voor industrie, bouw
en installatiebedrijven, groothandel, transport en distributie. ‘Lorentz’ is daarmee een gemengd
bedrijventerrein. Er is een actieve bedrijvenkring en parkmanagement is van toepassing. 

De bedrijfsunit is gelegen op de 1e verdieping en beschikt over een productieruimte van 50 m² met
een kantoor van 137 m². 

INDELING
1e Verdieping: Overloop, kantoor in 3 units, productieruimte, archiefruimte met pantry,
serverruimte, toilet. 

Voorzieningen:

– Glasvezel
– Airconditioning
– Serverruimte en infrastructuur voor dataverkeer
– Systeemplafonds met inbouwarmaturen
– Centrale verwarming (radiatoren en vloerverwarming)
– Kantine en pantry
– Betonvloeren
– Parkeergelegenheid
– Rolluiken
– Alarminstallatie

Krachtens bestemmingsplan ‘Lorentz’ rust op het aangebodene de bestemming Bedrijf. 

Aanvaarding: in overleg.
Huurprijsaanpassing: jaarlijkse indexering.
Huurbetaling: de huurbetaling dient te geschieden per maand bij vooruitbetaling.
Huurtermijn: in overleg. 

Huurder wordt vooraf in de gelegenheid gesteld het object nader te onderzoeken en de afmetingen
te verifiëren. Onder- dan wel overmaat van het metrage zal nimmer leiden tot enige verrekening
van de huurprijs en/of eventuele kosten van bijkomende leveringen en diensten tijdens de periode
van deze huurovereenkomst met eventuele verlengingen hiervan.

Branchebeperking: verhuurder stelt geen bepalingen in deze.



Alle verhuuronderhandelingen geschieden onder voorbehoud van definitieve goedkeuring door
verhuurder. De inhoud van deze brochure geeft geen aanbod weer. Door aanvaarding van de
condities of het uitbrengen van een afwijkend bod worden verhuurder, noch zijn makelaar
gebonden. Verhuurder noch zijn makelaar zijn gebonden tot het uitbrengen van een tegenbod. Een
overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien in alle opzichten, ook de van ondergeschikt belang
zijnde aspecten, overeenstemming wordt bereikt en deze schriftelijk zijn vastgelegd.
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