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1 Inleiding / De locatie

Het object is gunstig gesitueerd op een goed 
bereikbare zichtlocatie direct aan de afslag met de 
A4 en nabij Ziekenhuis Bravis. 
Wij kunnen u namens eigenaar, deze zeer 
representatieve kantoorruimtes te huur, dan wel te 
koop aanbieden.

Het gebouw is ontworpen met een dubbele 
ingangspartij en kan dus eenvoudig gesplitst worden 
voor meerdere huurpartijen en is dus eventueel ook 
te huur per bouwdeel. 

Het omvat totaal ca 580 m2 VVO kantoorruimtes, 
waarvan ca 350 m2 in het linker bouwdeel en ca. 
230 m2 in het later aangebouwde rechter bouwdeel.
Alle ruimtes zijn representatief ingericht en de 
kantoren afgewerkt met vloerbedekking. Het pand is 
voorzien van over een airco- en alarminstallatie. 

Het kantoorpand beschikt over een energielabel 
label C. Aanvullende maatregelen zoals LED 
verlichting en zonnepanelen worden overwogen, 
waarmee het label wellicht zelfs label A zal 
verkrijgen.
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2 Investeringshighlights

VASTGOEDPROJECT: Pasteurlaan 1 Bergen op Zoom

OMSCHRIJVING:  representatief kantoorgebouw 

KOOPSOM: € 695.000,- k.k.

HUURPRIJS: Linker Bouwdeel (350 m2 VVO): € 2.900 per maand ex BTW
  Momenteel verhuurd aan Prisma Advocaten**
  Rechter Bouwdeel(227 m2): € 1.900 per maand ex BTW*

* In overleg vast te stellen afhankelijk van opleveringsniveau
** Het kantoorpand is eventueel ook geheel te huur
 (577 m2 VVO) voor een huurprijs van  € 4.800,= per maand ex BTW

SERVICEKOSTEN:
Tevens worden aan de huurder per maand servicekosten in rekening gebracht als voorschot op het verbuik van o.a. 
schoonmaakkosten buiten zoals beglazing, tuinonderhoud, afvalverwerking, onderhoud technische installaties, OZB 
gebruikersdeel, verzekeringen en en klein onderhoud. De kosten worden geschat op basis van het huidige gebruik 
en gehuurde m2 VVO en bedragen € 1,50 per m2 per maand exclusief BTW per jaar. Schoonmaakkosten inpandig 
van het gehuurde zijn voor rekening van huurder evenals de verbruikskosten voor o.a. verwarming, airco, gas, water, 
electra en internet. Ook de aanleg en het onderhoud van de beveiliging/alarminstallatie worden direct door de huurder 
betaald.

De huurpenningen en servicekosten worden bij vooruitbetaling per maand voldaan en eens per jaar geevalueerd en 
verrekend op basis van het werkelijke verbruik
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3 De locatie en haar omgeving

PROVINCIE: Noord Brabant 
GEMEENTE: Bergen op Zoom
INWONERS AANTAL : 66.000 

Adres:
Pasteurlaan 1, 4624XK  te Bergen op Zoom

Het kantoorgebouw ligt direct bij de afslag met de 
snelweg A4 en is dus prima bereikbaar.
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4 PLATTEGRONDEN

1. Bestaand
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 A3

Dit dokument is eigendom van Bouwkundig Adviesbureau Di Wouda. Verveelvoudiging en/of veranderingen in een geautomatiseerd gegevens bestand, vermenigvuldiging
of ter beschikking stellen aan derden in welke vorm dan ook is zonder voorafgaande schriftelijke toesteming van de eigenaar niet toegestaan.

C:\Users\Diwouda\Documents\63015-101_diwouda@diwouda.nl.rvt

1 : 125

Plattegrond nieuw

13-05-2018J.Go.
63015 100-01

2. Mogelijke indeling na splitsing (voorstel en optioneel)
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 A3

Dit dokument is eigendom van Bouwkundig Adviesbureau Di Wouda. Verveelvoudiging en/of veranderingen in een geautomatiseerd gegevens bestand, vermenigvuldiging
of ter beschikking stellen aan derden in welke vorm dan ook is zonder voorafgaande schriftelijke toesteming van de eigenaar niet toegestaan.

C:\Users\Diwouda\Documents\63015-101_diwouda@diwouda.nl.rvt

 1 : 1

3D view 1

13-05-2018J.Go.
63015 100-02

Impressie na verbouwing
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 A3

Dit dokument is eigendom van Bouwkundig Adviesbureau Di Wouda. Verveelvoudiging en/of veranderingen in een geautomatiseerd gegevens bestand, vermenigvuldiging
of ter beschikking stellen aan derden in welke vorm dan ook is zonder voorafgaande schriftelijke toesteming van de eigenaar niet toegestaan.

C:\Users\Diwouda\Documents\63015-101_diwouda@diwouda.nl.rvt

 1 : 1

3D view 2

05/13/18Author
63015 100-03
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 A3

Dit dokument is eigendom van Bouwkundig Adviesbureau Di Wouda. Verveelvoudiging en/of veranderingen in een geautomatiseerd gegevens bestand, vermenigvuldiging
of ter beschikking stellen aan derden in welke vorm dan ook is zonder voorafgaande schriftelijke toesteming van de eigenaar niet toegestaan.

C:\Users\Diwouda\Documents\63015-101_diwouda@diwouda.nl.rvt

 1 : 1

3D view 3

15-05-2018J.Go
63015 100-04
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 A3

Dit dokument is eigendom van Bouwkundig Adviesbureau Di Wouda. Verveelvoudiging en/of veranderingen in een geautomatiseerd gegevens bestand, vermenigvuldiging
of ter beschikking stellen aan derden in welke vorm dan ook is zonder voorafgaande schriftelijke toesteming van de eigenaar niet toegestaan.

C:\Users\Diwouda\Documents\63015-101_diwouda@diwouda.nl.rvt

 1 : 1

3D view 4

15-05-2018J.Go
63015 100-05
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5 Eigendom / Kadastrale situatie: 
 

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM
SECTIE D NUMMER 4946 en 4945
TOTAAL 800 m2 ca

EIGENAAR Gzu Viragh Advocaat BV
BERGEN OP ZOOM
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6 Bestemming
 
Kantoren
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7 DISCLAIMER:

Alle informatie in dit document is met de grootste zorg 
samengesteld, doch voor de volledigheid en juistheid daarvan 
kan niet worden ingestaan. Er wordt niet gepretendeerd 
dat een volledig inzicht wordt gegeven in alle kwesties die 
mogelijkerwijs van belang zouden kunnen zijn voor een partij 
die voornemens is het/de onderhavige object(en) te verwerven. 

De gegevens en bijzonderheden in dit document zijn 
weergegeven als een algemene beschrijving en zijn enkel 
bedoeld om mogelijke interesse bij potentiële kopers te 
kweken, zijn geheel vrijblijvend en in geen geval kunnen de 
informatie en de feiten zoals weergegeven worden uitgelegd 
als een (deel van) een aanbod en/of overeenkomst. 

Potentiële kopers die gebruik maken van de betreffende 
informatie hebben de verplichting om zelfstandig onderzoek te 
doen naar de betreffende informatie en eventueel aanvullende 
informatie die zij relevant acht of relevant moet worden geacht, 
al dan niet door het inwinnen van onafhankelijk advies bij 
bijvoorbeeld juridisch, financieel of fiscaal adviseurs; 

Dit document is geproduceerd ten behoeve van de 
opdrachtgever van ONZE Vastgoedpartner. Het gebruik 
hiervan is dan ook voorbehouden aan opdrachtgever. 
Alle beschrijvingen, maten, feiten, bijzonderheden, 
verwijzingen naar de staat van (een) object(en) en de 
benodigde vergunningen voor gebruik en/of bewoning, en alle 
overige informatie en feiten worden te goeder trouw verstrekt. 

Het verstrekken van dit document brengt op geen enkele 
wijze een verplichting voor de opdrachtgever of ONZE 
Vastgoedpartner mee om toegang te verlenen tot aanvullende 
informatie. Indien dit document als basis wordt gebruikt 
voor verdere stappen door opdrachtgever, mag deze niet af 
gaan op deze informatie als waren zij feitelijk juiste, accurate 
verklaringen en/of opvoeringen van feiten, maar dient de 
opdrachtgever zich te vergewissen van de juistheid van die 
informatie, feiten en verklaringen door middel van eigen 
onderzoek. 

Het is niet toegestaan om dit document of de daarin verwoorde 
feiten en/of bijzonderheden te openbaren of door te geven 
aan derden door middel van druk, (foto)kopie of op enige 
andere wijze zonder de expliciete voorafgaande schriftelijke 
toestemming van ONZE Vastgoedpartner. Alle in dit document 
verwoorde informatie dient te worden beschouwd als 
vertrouwelijk en als zodanig te worden behandeld. 

ONZE Vastgoedpartner is niet aansprakelijk voor directe en 
indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van dit 
document of de daarin vermelde informatie. In het bijzonder 
worden geen garanties gegeven ten aanzien van eventuele 
prognoses en planningen.
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8 CONTACT: 

Voor nadere informatie kunt u bellen of mailen met:

Ing. P.(Peter) H. de Kok
Directeur
ONZE Vastgoedpartner

Zuidzijde Haven 39a
4611HC Bergen op Zoom

GSM +31 (0)6 21 11 03 43
Tel +31 (0)164 82 03 63

p.de.kok@onzevastgoedpartner.nl
www.onzevastgoedpartner.nl


