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Adres: Raadhuisplein 9, 5473 GC Heeswijk-Dinther 
 
 

 
Huurprijs € 100,00 per vierkante meter per jaar 

  



 

 

Raadhage Makelaardij 
Stationsstraat 20 

5461 JV, VEGHEL 
Tel: 0413-378921 

E-mail: info@raadhage.nl  
 

 

 

Omschrijving 
 
Op een herkenbare locatie in Heeswijk-Dinter gelegen, top kantoorruimte van 61 m2, met daarbij optioneel 20 m2 
opslag en 40 m2 extra kantoorruimte beschikbaar.  
Gerenoveerd monumentaal pand, afgewerkt met fraaie oude elementen en prachtige hoge raampartijen.   
  
Algemene kenmerken  
•  Kadastraal:       Heeswijk-Dinther, sectie C, nummer 2206  
•  Plaatselijk bekend:    Raadhuisplein 9, Heeswijk-Dinther  
•  Vloeroppervlak:               ca 61 m², optioneel 40 m2 kantoor extra + 20 m2 opslag.  
•  Bestemming:      Kantoor  
  
Algemeen  
De oorsprong van het monumentale voormalige raadhuis is van 1938 en in 2006 totaal gerenoveerd.   
Op de begane grond is er een Bed and Breakfast aanwezig met 2 royale suites.   
Op de 1e verdieping is er een unieke historische raadszaal om te trouwen of vergaderen.   
De 1e verdieping wordt op dit moment aangeboden.   
  
Entree  
Entree middels bordes trappen, u komt in de centrale hal op de 1e verdieping. Prachtig ontvangst door de mooie 
afwerking, met betegelde lambrisering, glas in lood raamwerk, paneeldeuren en klassieke tegelvloer.   
  
Beschrijving kantoorruimte  
  
Middels stijlvolle entree toegang tot 2 a 3 kantoorruimten, voorzien van grote raampartijen (Dubbelglas) en airco.  
Optioneel is de voormalige raadzaal te huur als kantoorruimte, deze zaal is 40 m2.  
  
  
De ruimtes hebben een oppervlakte van 19, 12 en 30 m² . De afwerking bestaat uit vloerbedekking en stucwerk 
wanden. In elke ruimte is de uitstraling van het pand zichtbaar door de authentieke   afwerking.   
  
Vanuit de centrale hal kunt u naar de keuken en sanitair ruimte.   
Hier is een keukenblok aanwezig met koelkast en afwasmachine, tevens is er voldoende bergruimte.   
  
Ook is er een toiletgroep voor zowel heren als dames.    
    
  
Technische installaties en voorzieningen  
  
Geheel voorzien van airco installatie, deze is per kamer instelbaar.    
Mechanische ventilatie   
Alarminstallatie  
Videofoon  
Rookmelder   
Cv-ketel met close in boiler  
Telefoon- en internetaansluitingen  
Nutsverbruik per ruimte meetbaar  
  
Locatie en omgeving  
Het object is gelegen midden in bruisende dorp Heeswijk-Dinther aan de doorgaande weg van Veghel naar ’s-
Hertogenbosch.  
- Diverse restaurants in directe nabijheid  
- Cafe zaal De Toren & Fitnesscentrum MTC in directe nabijheid  
- Dorpskern met vele winkels, - fietsen winkel (verhuur),- Bibliotheek, - VVV  
- Apotheek, - Rabobank, Jumbo supermarkt  
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- Hotel Restaurant De Leygraaf www.leygraaf.nl, - Kasteel Heeswijk  
- Meierijsche Museumboerderij, -   
  
Bereikbaarheid  
De bereikbaarheid per auto is goed, onderstaande het aantal minuten dat u met de auto onderweg bent.   
- Veghel 10 min  
- ''s-Hertogenbosch 15 min  
- Uden 15 min  
- Schijndel 10 min  
- Oss 20 min  
- Eindhoven 25 min (Airport Eindhoven 35 min.)  
Bushalte voor de deur, lijndienst naar s`-Hertogen Bosch en Veghel.  
  
Huurvoorwaarden  
•  Huurprijs:            € 100,- per m2 per jaar (exclusief nuts)  
•  Nutskosten:    De kosten voor gas, water en elektra worden doorberekend middels voorschot (tussenmeter)  
•  Huurtermijn:    In overleg  
•  Opzegtermijn:      In overleg   
•  Huurbetaling:       Per maand vooruit  
•  Zekerheidsstelling:Middels bankgarantie of waarborgsom ter grootte van   
                                  drie maanden huur  
•  Huurovereenkomst:Op basis van het model van de Raad voor Onroerende  
                                   zaken (ROZ)  
•  Indexering:  Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijs  
- indexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI)  
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Kenmerken 
 
Hoofdfunctie 
Hoofdfunctie: Kantoorruimte  
Oppervlakte: 61 m²  
Aantal verdiepingen: 1  
Voorzieningen: Inbouwarmaturen, te openen ramen, 
kabelgoten, systeemplafond, toilet, pantry, verwarming, 
kamerindeling  
Luchtbehandeling: Airco  
 
Gebouw 
Bouwjaar: 1938  
Onderhoud binnen: Goed tot uitstekend  
Onderhoud buiten: Goed tot uitstekend  
 

 
Parkeren 
Parkeerfaciliteiten: In directe nabijheid diverse gratis 
parkeervoorzieningen aanwezig.  
 
Voorziening 
Bank: Op 1000 m tot 1500 m  
Ontspanning: Op 500 m tot 1000 m  
Restaurant: Op 500 m tot 1000 m  
Winkel: Op 1000 m tot 1500 m  
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Locatiekaart 
 

 
 

Bereikbaarheid  
Snelweg afrit: Op 1500 m tot 2000 m  
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Foto’s 
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