
Te koop

Bedrijfscomplex met showroomruimte aan de snelweg A2!

Mispelhoefstraat 39
Eindhoven

Ca 7.731 m² showroom- / bedrijfsruimte  + ca 306 m² kantoor
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Locatiegegevens
Locatie:

Het bedrijfsgebouw is gelegen op een toplocatie op de hoek Mispelhoefstraat / De Keten op 
bedrijventerrein "Goederen Distributie Centrum Acht” te Eindhoven en is zichtbaar vanaf de snelweg A2. 
Het pand is zeer geschikt voor halffabricaat activiteiten en uitermate geschikt voor opslag van grote 
goederen. In de directe nabijheid zijn onder andere gevestigd UPS , Scherpenhuizen, Cinar Trading, Linde 
Healthcare, Ceva Logistics en Tromp Transportgroep





 Bereikbaarheid:


Bedrijventerrein GDC (Goederen Distributie Centrum) te Eindhoven is gelegen aan de drukke Anthony 
Fokkerweg en de A2/N2 en nabij de A58 en de A50. Op korte termijn krijgt het GDC een tweede aansluiting 
op het snelwegennet vanaf de A58. Middels openbaar vervoer is het terrein goed te bereiken vanaf 
Centraal Station Eindhoven en Eindhoven Airport.
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Locatiekaart
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Objectgegevens
Oppervlakte: 

Ca 8.037 m² totaal - verdeeld over 3 bouwlagen:

Ca    805 m² bedrijfsruimte / showroom - begane grond

Ca 2.704 m² bedrijfsruimte / showroom - 1e verdieping

Ca 2.704 m² bedrijfsruimte / showroom - 2e verdieping

Ca    378 m² werkplaats - begane grond 

Ca 1.140 m² opslagruimte - begane grond 

Ca    306 m² kantoorruimte * - begane grond 




* kantoorruimte is inclusief separaat sanitaire ruimte en kantine





 Parkeren:  


Voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein.




 Opleveringsniveau algemeen:  


• staalconstructie met betonnen verdiepingsvloeren

• gevels gedeeltelijk metselwerk (voorzijde), gedeeltelijk sandwichpanelen

• de sandwichpanelen zijn geïsoleerd evenals het metselwerk

• stalen dak met isolatie en kunststof dakafwerking

• alarminstallatie

• brandmeldinstallatie

• 3 trappenhallen met stalen trappen en houten trappanelen in het gehele object

• voldoende parkeerplaatsen en laad-, en losmogelijkheden rondom het object





 Opleveringsniveau kantoorruimte:  


• vloerbedekking

• systeemplafonds

• verlichting middels TL-inbouwarmaturen

• te openen ramen middels draai- / kiepsysteem

• aluminium kozijnen voorzien van inbraakwerend dubbele belazing

• diverse kabelgoten voorzien van elektra en data-aansluitingen

• alarminstallatie

• brandmeldinstallatie

• dubbele dames- en heren toilet, bereikbaar vanuit kantoorruimte en showroom

• gescheiden dames- en heren toilet, bereikbaar vanuit kantineruimte

• kantine voorzien van keukenblok met onder- en bovenkasten, spoelbak en close-in boiler

• bar voorzien van eenvoudig keukenblok met onder- en bovenkasten, spoelbak en close-in boiler

• verwarming middels 3 CV-installaties met radiatoren 

• de kantoorruimte is verdeeld in twee ruimtes
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Objectgegevens
Opleveringsniveau bedrijfsruimte: 

• vrije hoogte van ca 3,5 meter

• 2 loading docks met leveler

• 1 elektrisch bedienbare overheaddeur 

• compartimentering met gedeeltelijk automatisch sluitende tussendeuren

• liftinstallatie 5x5 meter, met een draagvermogen van 3.200 kg

• leidingwerk met persluchtsysteem in de werkplaats

• krachtstroomaansluiting aanwezig in de werkplaats

• betonvloer 

• verlichting middels TL-opbouwarmaturen

• beperkte daglichttoetreding via de achtergevel

• alarminstallatie

• brandmeldinstallatie

• verwarming middels heater (enkel op de begane grond) 

• gedeeltelijk houten entresol op staalconstructie





 Opleveringsniveau showroom: 


• vloerbedekking (vloertegels)

• verwarming middels heater (enkel op de begane grond) 

• verlichting middels TL-opbouwarmaturen

• 3 stalen trappen met houten treden naar verdiepingen

• showroom makkelijk te gebruiken als bedrijfsruimte en vice versa

• alarminstallatie

• brandmeldinstallatie





 Opleveringsniveau terrein:


• gedeeltelijk geasfalteerd, gedeeltelijk bestraat met klinkers

• afsluitbaar middels 2 elektrische bedienbare schuifpoorten

• omheind middels stalen hekwerk





 Aanvaarding: 


In overleg, zes maanden na ondertekenen koopovereenkomst.




 Kadastrale gegevens: 


Gemeente: Eindhoven

Sectie: A

Perceelnummer: 4308

Oppervlakte: 5.368 m² 





 Bestemmingsplan:


Het bestemmingsplan is op te vragen via ons kantoor en/of via de website ruimtelijkeplannen.nl




 Bouwjaar: 


2002

Vervolg
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Koopgegevens
Koopsom:

€ 3.950.000,00 Kosten Koper.





 Notaris:


Door koper nader te bepalen.




 Zekerheidsstelling:


10 % van de koopsom inclusief B.T.W. te stellen bij de ondertekening van de koopovereenkomst.




 B.T.W.:


Er zal worden geopteerd voor een met B.T.W.-belaste verkoop.
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Kadastrale kaart
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Voor nadere informatie en/of bezichtiging:
Makelaar: 

Vermelde gegevens zijn naar onze mening uit betrouwbare bron afkomstig en met de grootste zorg samengesteld.

Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting B.V. aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid omtrent de juistheid van deze

gegevens. Deze informatie wordt vrijblijvend verstrekt aan meerdere partijen en is geen aanbod in de zin van het Burgerlijk

Wetboek, doch uitsluitend een uitnodiging tot onderhandelen. Wij behouden ons het recht voor dat onze opdrachtgever 

zijn goedkeuring dient te verlenen aan een eventuele transactie.




Plattegronden en tekeningen:

Het is de verhuurder/verkoper voorbehouden om wijzigingen aan te brengen in de maatvoering, indeling en het voorzieningen-
niveau, welke kunnen afwijken van deze tekening. Aan deze tekening kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
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S. van Leeuwen

Tel:

Mail:

+31 (0)6 12 61 48 98

sam@bossers-fitters.nl


