TE HUUR
De Huufkes 21, Nuenen

Op industrieterrein ‘Eeneind II’ gelegen
kantoorruimte(n), gelegen op de 1e verdieping.

BIJZONDERHEDEN
Ligging

: Gelegen op ruim opgezet industrieterrein ‘Eeneind II’
goed bereikbaar, gelegen tussen Nuenen en Geldrop op korte afstand van de
aansluitingen op de autosnelweg A270 Eindhoven-Helmond.

INDELING:
Begane grond:

Entree met trapopgang.

1e verdieping:

- in totaal 6 kantoorruimten, wanden met stucwerk of houtopleg afgewerkt;
- alle kantoorruimten zijn uitgevoerd met systeemplafond, inbouwverlichting en
voorzien van airco-unit;
- drie kantoren voorzien van inbouwkasten;
- centraal gelegen pantry/kantine (± 17 m2) met fraaie keukeninrichting met
afzuigkap, koelkast, vaatwasser en granieten blad;
- geheel betegelde toiletten (apart dames- en herentoilet), elk met wandcloset en
voorportaal voorzien van wastafel;
- twee gemeenschappelijke spreekruimten en een gemeenschappelijke berging;
- voldoende (gemeenschappelijke) parkeerruimte.

Bijzonderheden:

- kantoorruimten zijn voorzien van airco-units;
- op de begane grond bevinden zich winkels in binnen-en buitenvloeren, sanitair
en keukens (onderdeel van een landelijk opererende keten);
- goede ligging, goed bereikbaar.

HUURPRIJZEN EN -VOORWAARDEN

KANTOORRUIMTE

HUURPRIJS PER MAAND*

1

€ 250,00

2

€ 385,00

3

€ 395,00

4

€ 400,00

5

€ 420,00

6

€ 350,00

*de weergeven huurprijs is exclusief omzetbelasting en nader te bepalen servicekosten

Verhuurder:
Object:
Bestemming:
Opleveringsniveau:
Huurprijs:
Indexering:
Servicekosten:

Huurtermijn:
Opzegtermijn:
Zekerheidstelling:
Huurovereenkomst:

Stichting Beheer Vaert
De in de huurovereenkomst te beschrijven kantoorruimte met
gemeenschappelijke voorzieningen.
Bedrijfsruimte (kantoor).
Het gehuurde wodt opgeleverd in de staat waarin het gehuurde zich bij
aanvang bevindt.
Als bovenstaand weergeven.
Jaarlijks, voor het eerst 1 januari 2016, op basis van het maandindexcijfers
volgens CPI alle huishoudens.
Nader te bepalen, ten aanzien van in overleg met de huurder te benoemen
kosten(soorten) en waarbij het gebruikelijke systeem van voorschotbetaling
met verrekening wordt toegepast.
In overleg te bepalen.
In overleg te bepalen.
Bankgarantie of waarborgsom gelijk aan een kwartaalverplichting met
omzetbelasting.
Nader te redigeren. Met als uitgangspunt het model zoals opgemaakt door
de Raad voor Onroerende Zaken en de Algemene Bepalingen
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van
artikel 7:230a BW (model 2003).

Omgevingskaart

STICHTING BEHEER VAERT
Stichting Beheer Vaert is de bewaarder van het besloten fonds voor gemene rekening Vaert. Het
besloten fonds belegt in onroerende zaken en vermogensrechten met betrekking tot onroerende zaken
in Nederland. Daarbij ligt voor het besloten fonds de nadruk op bedrijfsruimten (kantoren en winkels)
en woon- of logiesgebouwen.

De heer T.A.H. Hospel is bestuurder van Stichting Beheer Vaert en tevens de
contactpersoon voor geïnteresseerde huurders voor het onderhavige object.
telefoonnummer:

+31 (0)6 27179641

Stichting Beheer Vaert
Markt 43
5554 CA Valkenswaard

______________________________________________________________________________________
Ondanks het feit dat deze brochure met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen aan de inhoud van deze
brochure geen rechten worden ontleend.

______________________________________________________________________________________

