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1 Inleiding / Voorwoord

Het gebouw is gelegen aan Boerhaaveplein 9 in 
Bergen op Zoom, op een mooie zichtlocatie vanaf 
de snelweg A4 en wordt momenteel grotendeels 
verhuurd aan organisaties, veelal in de medische 
en paramedische activiteiten. De bestemming 
maakt echter een ruimere bedrijfsinvulling 
mogelijk.

Het gebouw bestaat uit één bouwlaag en 
wordt na het vertrek van huurder Excent in 
november  gerenoveerd en verduurzaamd tot 
een inspirerende omgeving met volop ruimte als 
praktijk-, bedrijfs- en/of kantoorruimte.
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2 Investeringshighlights

VASTGOEDPROJECT: Boerhaaveplein 9 Bergen op Zoom

OMSCHRIJVING:  Kantoor- en praktijkruimtes met
     eigen parkeergelegenheid 

HUURPRIJS:

De ruimtes worden casco opgeleverd.
Uiteraard willen wij u begeleiden met het realiseren van maatwerk voor uw bedrijf

Tevens worden aan de huurder per maand servicekosten in rekening gebracht als voorschot op het verbruik 
van o.a. schoonmaakkosten van gevels, daken en terrein, afvalverwerking, onderhoud technische installaties 
hekwerken en slagboom, centrale reclamevoorzieningen, gebouwgebonden verzekeringen, OZB. De kosten 
bedragen € 15= per m2 per jaar exclusief BTW. Verbruikskosten voor o.a. verwarming, gas, water, licht en 
internet alsmede het aanbrengen van zaken als airco en een eventuele alarminstallatie zijn voor rekening van 
de huurder.

De huurpenningen en servicekosten worden bij vooruitbetaling per maand voldaan.

HUURPERIODE: bij voorkeur 5 jaar

ZEKERHEID:  door een garantie van 3 maanden huur excl BTW

AANVAARDING:  In overleg, doch wegens de renovatie en verduurzaming minimaal 1 januari 2020
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3 De locatie en haar omgeving

PROVINCIE: Noord-Brabant
GEMEENTE: Bergen op Zoom
INWONERS AANTAL : 66.000
Adres:  Boerhaaveplein 9
 4624 VT  te Bergen op Zoom

Het object ligt nabij het ziekenhuis Bravis en is ideaal 
gelegen direct aan de afslag met de A4 (Rotterdam-

Antwerpen) en de A58 (Breda-Vlissingen). Het object 
beschikt over een eigen afgesloten parkeerterrein 
en ligt tegenover een parkeervoorziening van het 
Bravisziekenhuis. 
De locatie is uitstekend bereikbaar middels openbaar 
vervoer middels een busverbinding op 100 meter en 
een treinverbinding op ca. 2 kilometer.



6



7

4 PLATTEGRONDEN
Het object is opgetrokken in 1 bouwlaag en vanaf 
januari 2020 komen  er enkele ruimtes voor verhuur 
beschikbaar; 

De in roze en groen ingetekende indeling met de 
centrale entreepartij is een indelingsvoorstel voor 
meerdere huurpartijen, maar kan geheel naar wens 

worden ingedeeld. De ruimtes zijn dus erg flexibel 
indeelbaar en worden opgeleverd in de huidige 
cascostaat, doch naar wens geheel afgewerkt.

Het met hekwerken en een automatische slagbooom 
afgesloten buitenterrein is grotendeels verhard als 
parkeerterrrein voor de gebruikers en haar gasten. 

Plattegrond Bedrijvencentrum
Boerhaveplein 9
te Bergen op Zoom; d.d. 15-05-2019
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2. Optioneel

Plattegrond Bedrijvencentrum (optie A)
Boerhaveplein 9
te Bergen op Zoom; d.d. 26-07-2019
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Uittreksel Kadastrale Kaart
Uw referentie: pdk

12345
25

Geleverd op 18 april 2019

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens

Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele

eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Bergen op Zoom
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5 Eigendom / Kadastrale situatie: 
 
GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

SECTIE D NUMMER 3604(gedeeltelijk)
TOTAAL 4.000 m2 ca

EIGENAAR Cerabel Holding(vh Fraba)
BV BERGEN OP ZOOM
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6 Bestemming

Bedrijf
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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
4611 HC Bergen op Zoom

Tel  0031 164 820363
GSM  0031 (0)621110343

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


