
Moderne bedrijfshal met overdekte laadkuil! 
Laan van de Kreeft 179 -181


7324 BX  Apeldoorn

TE HUUR / TE KOOP

€ 49.500 P.J. / € 749.000 K.K. 



Kenmerken
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Huurprijs / Vraagprijs

€ 49.500 p.j. / € 749.000 k.k. 





BTW van toepassing


Ja




Hoofdbestemming


Bedrijfsdoeleinden




Bouwperiode


2008




Bouwvorm


Bestaande bouw




Onderhoud binnen


Goed




Onderhoud buiten


Goed




Kantoor aanwezig


Ja




Oppervlakte kantoor


103 m²




Aantal verdiepingen kantoor


1




Oppervlakte bedrijfshal


467 m²




Vrije hoogte


Ca. 7 meter




Terrein aanwezig


Ja




Oppervlakte terrien


1.523 m²



Omschrijving
Moderne bedrijfshal met overdekte laadkuil!




Deze bedrijfsruimte met kantoor op de verdieping 
is gelegen op het bedrijventerrein Apeldoorn 
Noord Fase II. Het bedrijventerrein Noord Fase II is 
zeer gunstig gelegen ten opzichte van diverse 
uitvalswegen (waaronder vrijwel directe aansluiting 
op de autosnelweg A50).




OPPERVLAKTE/VOORZIENINGEN

De bedrijfsruimte (467 m2) is voorzien van een 
overheaddeur en heeft een vrije hoogte van 7 
meter. De kantoorruimte (103 m2) is op de 
verdieping gelegen, wordt turn key opgeleverd en 
is voorzien van toilet, CV-ruimte, CV gekoppeld 
aan radiatoren.











BESTEMMING

Bij de gemeente Apeldoorn valt de onderhavige 
onroerende zaak in het vigerende 
bestemmingsplan: "Zuidbroek".

Het perceel is volgens dit bestemmingsplan 
bestemd voor: "bedrijfsdoeleinden, uit te werken”.




PARKEERGELEGENHEID

Parkeren op eigen terrein.
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HUURGEGEVENS




HUURPRIJS

€ 49.500,- per jaar, te vermeerderen met BTW.




HUURBETALING

Per kwartaal vooruit.




HUURTERMIJN

5 (vijf) + 5 (vijf) jaar (een kortere termijn is eventueel 
bespreekbaar).




INGANGSDATUM

In onderling overleg, op korte termijn mogelijk.




ZEKERHEIDSSTELLING

Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van 
minimaal 3 maanden huur incl. BTW.




INDEXERING

Jaarlijks conform het prijsindexcijfer gepubliceerd 
door het CBS (CPI).




HUUROVEREENKOMST

De te sluiten huurovereenkomst zal worden 
opgemaakt conform het model welke door de 
Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-01-2015 
is vastgesteld en op 17-2-2015 is gedeponeerd bij 
de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar 
ingeschreven onder nummer 15/20 tevens 
gepubliceerd op de website met aanvullende 
bepalingen door verhuurder.




BTW BELASTE HUUR

Een met BTW belaste huurprijs is voor verhuurder 
het uitgangspunt. Voldoet huurder niet aan de 
voor belaste verhuur gestelde criteria, dan 
behoudt verhuurder zich het recht voor om het 
alsdan ontstane financiële nadeel voor verhuurder 
volledig te compenseren.



































KOOPGEGEVENS




KOOPPRIJS

€ 749.000,- k.k.




KOSTEN KOPER

De overdrachtsbelasting en notariskosten zijn voor 
rekening van de koper.




ZEKERHEIDSSTELLING

Bankgarantie c.q. waarborgsom ter grootte van 
10% van de aankoopsom excl. BTW.




VOORBEHOUD

De huidige eigenaar van het object heeft een 
opdracht tot dienstverlening verstrekt aan 
Rodenburg Bedrijfsmakelaars. Deze informatie is 
bedoeld als een geheel vrijblijvende aanbieding. 
Door aanvaarding van de vermelde condities of 
het uitbrengen van een bieding, worden onze 
opdrachtgever(s) en wij niet gebonden en leidt het 
evenmin tot de verplichting tot het doen van een 
tegenbod.
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Locatie
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Plattegronden
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Plattegronden
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Kadastrale kaart

Adres:  

Laan van de Kreeft 179 -181






Postcode / Plaats:


7324 BX  Apeldoorn

Gemeente:

Apeldoorn






Sectie / Perceel:


AF/4832 
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Even voorstellen
Rodenburg Bedrijfsmakelaars (anno 1930) is één van de 
grootste makelaarskantoren en marktleider in de regio, met 
een vestiging in Deventer, Apeldoorn en Zwolle. Rodenburg 
Makelaars behoort tot de 50 grootste makelaarskantoren van 
Nederland. Wij zijn volledig thuis op het gebied van koop, 
verkoop, huur, verhuur, nieuwbouw, beleggingen en 
(complexe) taxaties van alle soorten bedrijfsonroerend goed. 
Rodenburg Makelaars is NVM-lid en partner in Dynamis 
Nederland, een samenwerkingsverband van landelijk 
opererende makelaars. Hiermee zijn wij verzekerd van een 
landelijke dekking in alle facetten van het onroerend goed. 
Naast bedrijfsmakelaardij, zijn wij ook gespecialiseerd in de 
koop, verkoop, huur, verhuur, nieuwbouw en taxaties van 
woningen. Tevens is Rodenburg Bedrijfsmakelaars "Regulated 
by RICS": 

In de taxatiewerkzaamheden wordt een strikte gedragscode 
gehanteerd en worden de hoogste professionele en ethische 
normen nagestreefd. Gecontroleerd door een van de 
toonaangevende regelgevende instanties ter wereld. Op 
deze manier wordt een een strikte gedragscode 
onderschreven en de hoogste professionele en ethische 
normen nageleefd. Taxaties worden uitgevoerd volgens de 
voorschriften zoals deze zijn opgenomen in the Red Book van 
de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Rodenburg 
Bedrijfsmakelaars, dynamisch tot uw dienst … :

Deskundigheid

Aandacht Passie
Service Persoonlijke


           benaderingBeste promotie

Prijs/kwaliteit
Goed bereikbaar
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Paslaan 20  |  7311 AL Apeldoorn

apeldoorn@rodenburg.nl


rodenburg.nl  |  055 5 268 268


