
 

 

 



 

 

 

Interessant beleggingsobject, bestaande uit een bedrijfspand met inpandig kantoorruimte, 
beschikbaar voor de verkoop op industrieterrein Moerdijk in Klundert.  

Algemeen 

Begane grond:    circa. 1.500 m² bedrijfsruimte 
1e verdieping:    circa. 300 m² kantoorruimte 
2e verdieping:    circa. 100 m² zolderruimte  
 
Verhard buitenterrein: circa. 1.600 m² 
Perceel oppervlakte: circa. 3.177 m²  
Bouwjaar:   1995 
 

Belegging 

Het gebouw is momenteel volledig verhuurd. Voor meer informatie omtrent de actuele huurstroom 
kunt u contact opnemen met de Online Bedrijfsmakelaar.  

Bestemming 

Volgens het bestemmingsplan zijn bedrijven toegestaan die behoren tot de 3e en 4e categorie van 
de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk om navraag te doen 
naar het actuele bestemmingsplan bij de gemeente. Aan deze omschrijving kunnen geen rechten 
worden ontleend.  



 

 

Parkeren 

Op het volledig verharde buitenterrein is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Eventuele extra 
parkeergelegenheid is voldoende aanwezig in de directe omgeving.  
 
Voorzieningen 

Bedrijfsruimte

• Brandpreventiemiddelen 

• Elektrische overheaddeuren  

• Monoliet afgewerkte betonvloer 

• Krachtstroomvoorzieningen 

• TL- verlichting 

• Zadeldak met lichtstraat 

• Nokhoogte 12 meter 

• Vloerbelasting circa. 1.500 kg/m2 

Kantoorruimte

• Systeemplafond 

• Tl- verlichting 

• Te openen ramen 

• Wandradiatoren  



 

 

 
 
Ligging en bereikbaarheid 

Het bedrijfspand is gelegen op industrieterrein Moerdijk in Klundert dat gekenmerkt wordt door haar 
diversiteit van aanwezige bedrijven en een uitstekende bereikbaarheid vanwege de diverse 
uitvalswegen naar omringende dorpskernen en de Rijksweg A17 met snelle verbindingen naar de 
Rijkswegen A16, A59 en de A4.  

Kadastrale gegevens: 

Gemeente:   Zevenbergen 
Sectie:    A 
Nummers:    518, 559, 560 
Totale oppervlak:  3.177 
 
Koopcondities:  

Koopprijs:   € 950.000,- k.k. 
Aanvaarding:   In overleg 
 
Goedkeuring 

Bovenstaande is onder finaal voorbehoud de eigenaar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ondanks dat deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen met de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid zijn samengesteld kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten 

worden ontleend.  

Mocht u naar aanleiding van deze brochure, de van deze brochure deel uitmakende 

bijlagen of de anderszins in verband met dit object vragen of opmerkingen hebben of voor 

het inplannen van een vrijblijvende bezichtiging, neemt u dan contact met ons op.  

CONTACTGEGEVENS:  

Online Bedrijfsmakelaar®  

Kerver 19a  

5521 DA Eersel  

T  (0497) 712052 

E  info@onlinebedrijfsmakelaar.nl  

I  www.onlinebedrijfsmakelaar.nl  

 


