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PROJECTINFORMATIE
Einsteinweg 7, Elst

Ligging: 

Uitstekend gelegen op zichtlocatie aan de Einsteinweg. Centraal gelegen op het bedrijvenpark De Aam in het 
centrum van knooppunt Arnhem/Nijmegen. Afrit A-325 op enkele minuten auto afstand. NS station op 10 minuten 
loopafstand.





Object:

Bedrijfshal met showroom, entresol, diverse kantoren, kantine met keuken,toiletgroep en voorzien van voldoende 
parkeergelegenheid op eigen terrein. 





Oppervlakten:

Totaal: ca.  385 m2 

Waarvan op begane grond: ca. 245 m2 en op eerste verdieping: ca 140 m2





Voorzieningen:

Bedrijfshal: gestorte betonnen vloer met vloercoating, overheaddeur 4.00 breed en 4.50 hoog, energiezuinige TL-
verlichting, entresolvloer, heteluchtverwarming d.m.v. heater

Showroom beschikt over voldoende daglicht en airco systeem.





Kantoorruimte: Energiezuinige verlichting met sensoren, systeemplafond voorzien van airco , gestucte wanden met 
inbouw wandcontactdozen. datavoorzieningen en telefonie, HR+ isolatieglas met kant/kiep mechanisme, raam- 
jaloezieën, verwarming via CV radiatoren, luchtventilatie systeem , toiletgroep met fontein. Alle kantoren kunnen 
worden voorzien van akoestisch gedempte PVC vloeren in houtlook. De huurprijs wordt dan verhoogd afhankelijk 

de duur van afgesloten huurovereenkomst.





Keuken: Energiezuinige verlichting met sensoren, systeemplafond, hoogglans keuken met inbouw apparatuur; 
koelkast, vriezer, vaatwasser, verwarming via CV radiatoren.





Parkeergelegenheid: 

Voldoende eigen parkeerplekken op eigen terrein.





Status onderhoud:

Pand is in 2017 volledig binnen en buiten gerenoveerd. 
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Huurtermijn: 

In overleg.





Aanvaarding:

Op korte termijn beschikbaar





Huurprijs:

€ 2.350,- per maand excl. BTW en excl. servicekosten





Servicekosten:

€ 60 p/m ex. BTW (onderhoud heater, CV-ketel, brandblusmiddelen, roldeur, nood- en gevelverlichting, 
onkruidbestrijding, en raambewassing, camera beveiliging)

 





Zekerheidstelling:

Borg ter grootte van drie maanden huur inclusief servicekosten en BTW.





Is uw interesse gewekt? 

Bel voor het maken van bezichtigingsafspraak of meer info Mevr. Frentz op 06-53 408 757
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Hoe breng ik een bod uit?

Wanneer het voorstel per mail of 
telefonisch bij ons binnenkomt, nemen wij 
direct contact op met de eigenaar. De 
eigenaar zal uw voorstel accepteren, een 
tegenvoorstel uitbrengen of uw voorstel 
afwijzen. 





Breng uw bod uit via:


- Rechtstreeks aan de eigenaar na of tijdens

  de bezichtiging

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Zelf uw bedrijfspand verhuren of 


verkopen?

De Online Bedrijfsmakelaar biedt de 

mogelijkheid om als vastgoedeigenaar zelf 
uw bedrijfspand te verhuren of verkopen 
op 14 aanbodsites, met begeleiding van 
een NVM- bedrijfsmakelaar, voor een vast 

éénmalig tarief vanaf € 995,- excl. BTW. 




U doet zelf de bezichtiging, wij de rest! 

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.
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E         info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

I          www.onlinebedrijfsmakelaar.nl


