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Met volledige inrichting van kantoormeubilair.




Een luxe afgewerkte en uitstekend bereikbare kantoor-/ showroom-/ en atelierruimte voorzien van

cv, airco-installatie en ruime parkeergelegenheid. Deze mooie moderne bedrijfsunit is beschikbaar

voor de verhuur en gelegen op bedrijventerrein Esp in Eindhoven. De bedrijfsunit bestaat uit twee

hoogwaardig afgewerkte verdiepingen. De begane grond bestaat uit opslagruimte

en vergaderruimte en de eerste verdieping als kantoorruimte.




Bij de bouw in 2002 is gekozen voor het gebruik van duurzame materialen en rekening gehouden

met de multifunctionaliteit van de bedrijfsunit. De begane grond is namelijk ook gemakkelijk voor

andere doeleinden te gebruiken zoals bijvoorbeeld bedrijfsruimte, opslagruimte/magazijn,

groothandel, ateliers of laboratorium.




Met name voor ondernemers in het midden-, kleinbedrijf biedt de bedrijfsunit qua omvang en

indeling uitstekende perspectieven.

U zult verrast zijn door de mooie staat van dit pand en haar afwerkingsniveau.

Op alle punten is er gebruik gemaakt van kwalitatief hoogwaardige en luxe materialen.

Er is op het pand een oplaadstation aanwezig voor het opladen van elektrische auto’s.






Metrage




Bedrijfs- trainingsruimte: circa. 100 m2 BVO




Kantoorruimte:	circa. 215 m2 BVO





Indeling


Begane grond:





Representatieve entree.

Hal met uitgebreide meterkast en bergkast. Wanden voorzien van spuitwerk en systeemplafond met

inbouw verlichting. Vloer voorzien van vloerbedekking. Toegang tot

kantoor/ vergader ruimte(showroom), bergruimte, toiletruimte, magazijn/opslag/atelier, kitchenette

en trapopgang naar eerste verdieping.
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Ligging en bereikbaarheid




Deze bedrijfsunit is gelegen op bedrijventerrein Esp, wat een hoogwaardig bedrijvenpark in

Eindhoven-Noord is, vlakbij het bekende winkel/industrieterrein Ekkersrijt.




Het vanaf 2000 in ontwikkeling gekomen bedrijvenpark Esp is zeer

gewild. Dit is met name te danken aan het feit dat alle bedrijfspanden met kantoorruimte

luxueus en modern zijn uitgevoerd en staan in een harmonieuze, ruime

omgeving. Er zijn momenteel zo’n 120 bedrijven operationeel op Esp,

actief in diverse uiteenlopende branches. Daaronder gerenommeerde,

maar ook enkele net gestarte ondernemingen, die in veel gevallen

bijdragen aan het technologie-imago van de stad Eindhoven.




Door hecht ondernemerschap en een zeer goed functionerende ondernemersvereniging worden er

gemakkelijk onderlinge contacten gelegd.

Het park is direct te bereiken via de rondweg John F. Kennedylaan, wat een uitstekende verbinding

heeft met de A50, A2, A58 en de A67, waardoor het een ideale uitvalsbasis is voor geheel Nederland.




Ook middels openbaar vervoer is het object goed bereikbaar, de dichtstbijzijnde bushalte ligt op

slechts 10 min. loopafstand.

Esp wordt aangemerkt als het veiligste èn het mooiste bedrijventerrein van Nederland. 






Parkeren





Het buitenterrein is voorzien van bestrating en biedt voldoende parkeergelegenheid en tevens mogelijkheden voor 
laden- en lossen. Bij de bedrijfsunit zijn 7 eigen parkeerplaatsen aanwezig en 3  gereserveerde eigen dag 

parkeerplaatsen op een gezamenlijk terrein.




Eventuele extra parkeergelegenheid is voldoende aanwezig in de nabije omgeving.  
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Bestemming





Volgens het huidige bestemmingsplan is er sprake van een Centrum bestemming en zijn de gronden bestemd voor; 




•	Ambachtelijke bedrijven

•	Dienstverlenende bedrijven

•	Productie- en handelsbedrijven

•	Productie gebonden detailhandel met uitzondering van voedings- en genotmiddelen




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. 






Opleveringsniveau bedrijfsruimte 




•	Alarminstallatie

•	Antistatische ondervloer

•	Brandpreventiemiddelen

•	Camera beveiliging

•	Dubbele beglazing

•	Aluminium kozijnen

•	LED - verlichting

•	Overheaddeur

•	Laminaat vloer

•	Krachtstroom

•	Laadstation elektrische auto’s

•	Seperate eigen toegangsdeur voorzien van elektrisch rolluik

•	Zonnepanelen  aanwezig
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Opleveringsniveau kantoorruimtes 




•	Airconditioning  met zonnepanelen (vernieuwd in 2017)

•	Alarminstallatie

•	Beamer

•	Camerabeveiliging

•	Garderobe

•	Glasvezel  aangesloten

•	Internet - en telefoonaansluiting

•	Aluminium kozijnen 

•	Jaloezieën (maatwerk)

•	Kantoormeubilair 

•	Rolgordijnen (maatwerk)

•	Laminaat

•	LED-verlichting

•	Mechanische ventilatie

•	Pantry

•	Serverruimte

•	Systeemplafond met inbouwverlichting

•	Te  openen ramen met dubbele beglazing

•	 Toiletruimte

•	Vloerbedekking

•	Zonnepanelen  tbv airco units

•	Elektrisch bedienbare buitenscreens

•	Elektrisch rolluik op de toegangsdeur
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Huurcondities 





De huurprijs van het bedrijfspand is gebaseerd op volledige inrichting van het kantoormeubilair.




Huurprijs: € 30.000,- per jaar excl. BTW




Huurtermijn: In overleg, een meerjarige huurovereenkomst geniet de voorkeur.	




Servicekosten: € 60,- per maand excl. BTW




Aanvaarding: In overleg




Opzegtermijn: 6 maanden




Zekerheidstelling: Waarborgsom: ter grootte van drie maanden huur.




Huurindexering: Jaarlijks overeenkomstig het maand prijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI) 
reeks CPI alle huishoudens (2015=100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs 
zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar. Indexatie voor het eerst 12 maanden na 
huur  ingangsdatum en zo vervolgens jaarlijks.




BTW: Indien huurder niet aan het “90%-criterium”(aandeel belaste prestaties) voldoet, zal er van rechtswege sprake 
zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Als dan wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief 
omzetbelasting, zodanig verhoogd, dat het voor verhuurder ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd.






Goedkeuring




Het bovenstaande is onder finaal voorbehoud van de eigenaar.
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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





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.

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


