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Te Huur bedrijfsruimte / kantoor





Kadastrale gegevens:




Gemeente Helmond, Sectie G perceel 2368




Pand: Hortsedijk 106A/106B 5708 HE Helmond




Ter plaatse geldt het bestemmingsplan “Buitengebied Helmond”. Het object heeft hierin de bestemming “Bedrijf”.





Bedrijvencomplex:




Goed onderhouden zeer ruim opgezet multifunctioneel bedrijvencomplex:

Uitbreidingsmogelijkheden aanwezig.

Zeer ruime centrale parkeerplaats voorzijde en ruime makkelijk bereikbare parkeerplaats achterzijde.

Zichtlocatie en uitstekend bereikbaar via diversen invalswegen, nabij grote verbindingsweg  Helmond, Eindhoven.

Ligging aan Hightech Park Groot Schoten

Nabij woongebied Brandevoort en uitbreidingsgebied.






Ligging:




Het  bedrijfscomplex is gelegen op een zichtlocatie aan een drukke weg en pal naast businesspark HighTech Groot 
Schooten.






Bereikbaarheid:




Vanwege de ligging nabij diverse uitvalswegen is het bedrijvencomplex uitstekend bereikbaar. De snelweg Eindhoven 
– Helmond ligt op steenworp afstand 
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Oppervlakten:





106 A circa 145 m2 BVO       




106 B  circa 213 m2 BVO


                


Parkeren:





Er zijn voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar.


 


Bestemming:





Ter plaatse geldt het bestemmingsplan “Buitengebied Helmond”.




Het object heeft hierin de bestemming bedrijfsruimte met kantoorfunctie.





Voorzieningen 106 A





Kantoorruimten:





·      Representatieve ontvangst met wachtruimte




·      Diverse kantoorruimten waaronder een fraai directiekantoor aan de voorzijde




·      Gedeeltelijk voorzien van parketvloer of projecttapijt




·      Stucwerk wanden en systeemplafond met geïntegreerde verlichting




·      Enkele kantoorruimten voorzien van airconditioning (splitunit)




·      Lamellen




·      Verwarming middels radiatoren
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·      Volledig betegelde toiletruimte ( gezamenlijk te gebruiken met 106 b )




·      Pantry





Voorzieningen 106 B





Kantoorruimten:




·      Representatieve ontvangst met wachtruimte




·      Diverse kantoorruimten




·      Gedeeltelijk voorzien van parketvloer of tegelvloer




·      Stucwerk wanden en systeemplafond met geïntegreerde verlichting




·      Enkele kantoorruimten voorzien van airconditioning (splitunit)




·      Lamellen




·      Verwarming middels radiatoren




·      Volledig betegelde toiletruimte ( gezamenlijk te gebruiken met 106 a )




·      Mogelijkheid tot gemeubileerd huren





Algemeen:




·      (gevel)reclame uitingen bespreekbaar




·      Geheel verhard buitenterrein met voldoende parkeerplaatsen
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Huurcondities:




Huurprijs: Op aanvraag





Goedkeuring




Het bovenstaande is onder finaal voorbehoud van de eigenaar.








PLATTEGROND BEGANE GROND
Hortsedijk 106 A - 106 B Helmond



PLATTEGROND
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LIGGING & BEREIKBAARHEID
Hortsedijk 106 A - 106 B, Helmond



FOTOREPORTAGE
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Overige documentatie





Vaak is er extra documentatie van het pand 
beschikbaar, bijvoorbeeld stukken van de 
Vereniging van Eigenaren, het actuele 
bestemmingsplan, kadastrale gegevens en 
plattegronden. Wilt u deze documenten 
inzien, neem dan contact op met de Online 
Bedrijfsmakelaar.






Hoe bezichtig ik een bedrijfspand?





Om u een zo goed mogelijk beeld te 
geven van het bedrijfspand, vinden wij 
het belangrijk dat de eigenaar de 
bezichtiging zelf begeleidt. Daarom 
vragen wij de eigenaar om contact met u 
op te nemen voor het maken van  een 
afspraak. Omdat de eigenaar niet 
gebonden is aan kantoortijden kunnen 
bezichtigingen ook vaak ’s avonds of in 
het weekend plaatsvinden.





Vraag een bezichtiging aan via:





- Een contactaanvraag via een aanbodsite

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl

- Het telefoonnummer van verhuurder 
Rolf Roxs 06 41 69 55 85

ALGEMENE INFORMATIE



Mocht u een vrijblijvende bezichting willen inplannen of mocht u naar aanleiding van deze 
brochure, de van deze brochure deel uitmakende bijlagen of anderszins in verband

met dit object vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op.





CONTACTGEGEVENS:




Online Bedrijfsmakelaar

Kerver 19a

5521 DA Eersel

T


E


I

085- 020 1028

info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

www.onlinebedrijfsmakelaar.nl

DISCLAIMER





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. 

Deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen zijn uitsluitend bedoeld om te informeren en uit te nodigen tot 
het doen van een aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities komt geen overeenkomst tot stand en worden 
onze opdrachtgevers en de Online Bedrijfsmakelaar B.V. niet gebonden. Een overeenkomst komt slechts tot stand door 
aanvaarding van alle essentiële en ondergeschikte punten van een aanbod. De totstandkoming van een overeenkomst 
blijkt uitsluitend uit een schriftelijke kennisgeving door de Online Bedrijfsmakelaar B.V. en/of haar opdrachtgever.



T         085- 020 1028

E         info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

I          www.onlinebedrijfsmakelaar.nl


