
Te Huur
De Chamotte 28 -28a, Geldermalsen



PROJECTINFORMATIE
De Chamotte 28 -28a, Geldermalsen

Een op een industrieterrein gelegen zelfstandige kantoorruimte met een oppervlak van 168 m² en bedrijfsruimte van 
206 m² met 296 m² kantoor. Beide units kunnen afzonderlijk worden gehuurd.

Het object is gevestigd aan de rand van het bedrijventerrein West-Betuwe. Dit industrieterrein ligt aan de Randweg, 
die direct aansluit op de op- en afritten van de A15 en ook de A2 is in de nabijheid.

Geldermalsen behoort tot de gemeente West Betuwe, bestaande uit 26 kernen. De gemeente telt ruim 50.000 
inwoners, waarvan bijna 11.000 in Geldermalsen. In de gemeente zijn ruim 5.500 bedrijven gevestigd.




Vanwege haar centrale ligging is Geldermalsen een aantrekkelijke locatie. Onder meer het landelijke 
distributiecentrum voor houdbare producten van Albert Heijn en het distributiecentrum van Blokker zijn in 
Geldermalsen gevestigd.





De ruimten kunnen eventueel afzonderlijk van elkaar worden gehuurd:

Kantoor van 168 m² € 1.050,-- per maand excl. btw en excl. servicekosten

Kantoor-/bedrijfsruimte van 502 m² € 2.600,-- per maand excl. btw en excl. servicekosten





INDELING KANTOOR 168 m²

U komt binnen in een entreeportaal, vervolgens ziet u een pantry, doorgang naar de kantoorruimten, toilet en 
trapopgang naar de verdieping.

Op de verdieping treft u twee zeer royale ruimten en een ruimte voor bijvoorbeeld opslag, printer/scanner/
kopieerapparaat en een vlizotrap naar de zolder.





INDELING KANTOOR-/BEDRIJFSRUIMTE 502 m²

Er is een zeer royale entree met lange gang. Links en rechts van de gang zijn de kantoorruimten en aan het einde van 
de gang is een doorgang naar de bedrijfsruimte. Het pand leent zich ook heel goed voor een praktijkruimte. In de 
bedrijfsruimte zijn ook kantoren gecreëerd en ook zijn er aparte opslagruimten en een zolder. Alle kantoren zijn 
voorzien van airco. De bedrijfsruimte zou eventueel ook ingericht kunnen worden als ontmoetingsruimte.





PARKEREN

Er zijn voldoende parkeerplaatsen voor en naast het pand.
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ENERGIELABEL

Het object is voorzien van energielabel C. Het certificaat is op te vragen.





BOUWJAAR

1991. 





MAANDHUUR

€ 3.600,-- excl. btw en excl. servicekosten.





HUURPRIJSAANPASSING 

Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na ingangsdatum huurovereenkomst op basis van de wijziging van het 
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens, gepubliceerd door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).  





SERVICEKOSTEN

€ 235,-- per maand excl. btw als verrekenbaar voorschot voor de navolgende bijkomende leveringen en diensten:




•	Onderhoud cv-installaties;

•	Onderhoud heater;

•	Onderhoud blusvoorzieningen;

•	Onderhoud sectiedeur;

•	Onderhoud groenvoorziening en schoonhouden terrein;

•	5 % beheervergoeding over de hiervoor genoemde leveringen en diensten.





ZEKERHEIDSSTELLING

Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huur inclusief servicekosten en btw.  





BETALINGEN

Huur, servicekosten en btw per maand vooruit.  





AANVAARDING

Per direct of in overleg.  



LIGGING & BEREIKBAARHEID
De Chamotte 28 -28a, Geldermalsen
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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.



T         085- 020 1028

E         info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

I          www.onlinebedrijfsmakelaar.nl


