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Te koop wordt aangeboden een representatieve multifunctionele bedrijfsruimte.

Het geheel is in 2019 gebouwd en verkeert in nieuwstaat.
Bovendien bijzonder goed afgewerkt. Voorzien van fraai sanitair, kantine met keuken en de
kantoren zijn representatief afgewerkt. In het object zijn hoogwaardige materialen verwerkt. Echt
een object om zo te betrekken!

Totaal gebruiksoppervlak is 888 m² en is als volgt verdeeld:
– Een bedrijfshal van 459 m² met een hoogte van 8m.;
– Kantoren, kantine en sanitaire ruimte op de begane grond 135 m²;
– Kantoren op de 1e verdieping 100 m² en een entresol opslagruimte van 194 m². 

INDELING
Begane grond: Entree, kantoorruimten in 3 units, toiletgroep en doucheruimte, bedrijfshal met 2
bedrijfsdeuren.
1e Verdieping: Kantoor in 2 units, technische ruimte.

Voorzieningen:
– Glasvezel.
– Led verlichting.
– Systeemplafonds met inbouwarmaturen.
– Centrale verwarming gasgestookt (vloerverwarming).
– Kantine met keuken.
– Betonvloeren.
– Sectionaal bedrijfsdeuren.
– Parkeergelegenheid.
– Alarminstallatie. 

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

Aanvaarding In overleg. 

Aanvulling met betrekking tot kosten koper
Over de koopsom is B.T.W. verschuldigd. Over de koopsom is 6% overdrachtsbelasting
verschuldigd. 

Onder-/overmaat
Koper 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.

Bankgarantie/waarborgsom: 10% van de koopsom. 



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

Contract volgens model koopovereenkomst voor bedrijfsmatig onroerend goed (model NVM 2014)
met bijbehorende bijlagen. Hierin worden onder andere de volgende bepaling opgenomen:

Deze brochure is met grote zorg samengesteld. Er is gebruik gemaakt van diverse bronnen.
Fouten of tekortkomingen worden niet uitgesloten. Aan deze brochure kunnen derhalve geen
rechten worden ontleend. De makelaar en zijn opdrachtgever aanvaarden in deze geen
aansprakelijkheid.
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