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1 Inleiding / Voorwoord

Het gebouw is gelegen aan de Vang 20, op een 
mooie zichtlocatie aan de Vang op Industrieterrein 
Oudemolen te Halsteren en wordt momenteel 
grotendeels verhuurd aan Rommtech BV, een 
bedrijf dat behoort tot de top van specialistische 
bedrijven op het gebied van ontwikkelen en 
produceren van high-tech electronica. Het 
ontwikkelt en produceert elektronica voor derden, 
biedt ondersteuning van idee tot eindproduct en 
is de hardware specialist voor eindproducten. De 
bestemming maakt een invulling met bedrijven in 
deze technische branche mogelijk!
 
Het erg representatieve en duurzame gebouw 
bestaat uit twee bouwlagen en is een inspirerende 
omgeving en mogelijk uit te breiden met een nieuw 
te bouwen bedrijfsruimte aan de achterzijde.  

Het gebouw beschikt over een gezamenlijke entrée 
met andere bedrijven. Huurder en Rommtech 
maken gebruik van diverse gezamenlijke sanitaire- 
en vergadervoorzieningen, waardoor niet alleen 
een efficienter gebruik van het gebouw plaatsvindt, 
maar ook een synergie tussen de bedrijven 
ontstaat.

Het gebouw voldoet aan de hoge energie eisen en 
beschikt over een label A. Op korte termijn zal het 
gebouw tevens worden voorzien van PV panelen, 
waarmee de duurzaamheid verder zal toenemen 
en de verbruikskosten nog verder zullen dalen.
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2 Investeringshighlights

VASTGOEDPROJECT: Vang 20 te Halsteren

OMSCHRIJVING:  Kantoor- en mogelijke bedrijfsruimte
     met eigen parkeergelegenheid 

HUURPRIJS:
De huurprijs, totaal ca 277 m2 VVO geheel afgewerkt, doch exclusief meubilair, doch inclusief
2 parkeerplaatsen aan voor- en 12 aan achterzijde bedraagt per maand € 3.300,= ex BTW.

In deze huurprijs zijn per maand servicekosten opgenomen voor o.a. schoonmaakkosten van algemene 
ruimtes, gevels, daken en terrein, hekwerken, afvalverwerking, onderhoud technische installaties, 
gebouwgebonden verzekeringen. Ook de schoonmaakkosten van de huurruimtes willen wij indien gewenst 
graag voor u verzorgen. Het is in overleg mogelijk op de voorgevel uw eigen bedrijfslogo aan te brengen.
Ook de verbruikskosten voor o.a. verwarming, gas, water, licht en internet alsmede aircoinstallatie bedragen 
zijn in de huurprijs opgenomen.

De huurpenningen en servicekosten worden bij vooruitbetaling per maand voldaan. 

HUURPERIODE: bij voorkeur minimaal 5 jaar

ZEKERHEID:  door een waarborg van 3 maanden huur excl BTW

AANVAARDING:  In overleg, doch wegens het vertrek van de huidige huurder 30 september 2020
 of zo veel eerder

OMZETBELASTING: verhuurder wenst te opteren voor een met BTW belaste huur.
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3 De locatie en haar omgeving

PROVINCIE: Noord-Brabant
GEMEENTE: Bergen op Zoom
INWONERS AANTAL : 66.000
Adres: Vang 20 te Halsteren

Het object ligt op Industrieterrein Oudemolen 
in Halsteren en is ideaal gelegen nabij de A4 
(Rotterdam-Antwerpen) en de A58 (Breda-Vlissingen). 

Het object beschikt over een eigen parkeerterrein. 

De locatie is uitstekend bereikbaar middels openbaar 
vervoer middels een busverbinding op 10 minuten 
loopafstand.
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4 PLATTEGRONDEN
Het object is opgetrokken in 2 bouwlagen en vanaf 30 
september 2020 of zo veel eerder komen er enkele 
kantoorruimtes voor verhuur beschikbaar; 

Het buitenterrein is grotendeels verhard als 
parkeerterrrein voor de gebruikers en gasten en is 
voorzien van 2 elektrische laadplaatsen. 
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Ruimte Nr Aantal m2 Prijs per m2 GWE/m2 Berekend deel Totaal m2 Totaal energie Aantal m2
Directie kantine 1.09 12 103,00€           25,00€             1 1.236,00€         300,00€            12,00        
Kantoor loonadministratie 1.07 16 103,00€           25,00€             1 1.648,00€         400,00€            16,00        
Kantoor administratie 1.08 16 103,00€           25,00€             1 1.648,00€         400,00€            16,00        
Spreekkamer (groot) 1.06 40 103,00€           25,00€             1 4.120,00€         1.000,00€         40,00        
Directie kantoor 1 1.04 25 103,00€           25,00€             1 2.575,00€         625,00€            25,00        
Directie kantoor 2 25 103,00€           25,00€             0 -€                  -€                  -            
Toiletgroep 1.11,12 en 15 14 103,00€           25,00€             0,5 721,00€            175,00€            7,00          
Pantry 7 103,00€           25,00€             0 -€                  -€                  -            
Spreekkamer 1.14 17 103,00€           25,00€             1 1.751,00€         425,00€            17,00        
Bespreekkamer 2 (kleine boven) 12 103,00€           25,00€             0 -€                  -€                  -            
Gang verdieping 1.05 93 103,00€           25,00€             0,25 2.394,75€         581,25€            23,25        
R&O 1.15 98 103,00€           25,00€             1 10.094,00€       2.450,00€         98,00        
Engineering 75 103,00€           25,00€             0 -€                  -€                  -            
Serverruimte 1.18 8,7 103,00€           25,00€             0,25 224,03€            54,38€              2,18          
Technische ruimte 28,4 103,00€           25,00€             0 -€                  -€                  -            
Ontvangst begane grond 15 103,00€           25,00€             0,25 386,25€            93,75€              3,75          
Toilet bezoekers beneden 3 103,00€           25,00€             0 -€                  -€                  -            
Bespreekkamer 1 (beneden) 103,00€           25,00€             0 -€                  -€                  -            
Kantoor ExRobotics boven 35,5 103,00€           25,00€             -€                  -€                  -            
Opslagruimte boven 1.25 16,65 73,00€             10,00€             1 1.215,45€         166,50€            16,65        

/jaar: 28.013,48€       6.670,88€         276,83      

Servicekosten: 1 1.734,00€        1 1.734,00€         
Parkeerplaats voor (8 totaal) 2 233,53€           1 467,06€            
Parkeerplaats achter (28 totaal) 12 233,53€           1 2.802,36€         
Interieurverzorging (uur/week) 8 16,35€             0 -€                  

Opbouw huur:
Huur vierkante mtrs: 28.013,48€   
Huur parkeerplaatsen: 3.269,42€     
Energiekosten : 6.670,88€     
Servicekosten: 1.734,00€     
Interieurverzorging: -€              

39.687,77€   per maand:  3.307,31€          ex BTW
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INTERIEURFOTO’S:
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Uittreksel Kadastrale Kaart
Uw referentie: pdk

12345
25

Geleverd op 18 april 2019

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens

Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele

eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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5 Eigendom / Kadastrale situatie: 
 
GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

SECTIE K NUMMER 364

TOTAAL ca 5.325 m²

EIGENAAR Millstone BV
BERGEN OP ZOOM

Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: pdk

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 31 oktober 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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6 Bestemming

Bedrijven
bedrijven behorende tot en met categorie 3.2 van de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van 
categorie 1;
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7 DISCLAIMER:

Alle informatie in dit document is met de grootste zorg 
samengesteld, doch voor de volledigheid en juistheid daarvan 
kan niet worden ingestaan. Er wordt niet gepretendeerd 
dat een volledig inzicht wordt gegeven in alle kwesties die 
mogelijkerwijs van belang zouden kunnen zijn voor een partij 
die voornemens is het/de onderhavige object(en) te verwerven. 

De gegevens en bijzonderheden in dit document zijn 
weergegeven als een algemene beschrijving en zijn enkel 
bedoeld om mogelijke interesse bij potentiële kopers te 
kweken, zijn geheel vrijblijvend en in geen geval kunnen de 
informatie en de feiten zoals weergegeven worden uitgelegd 
als een (deel van) een aanbod en/of overeenkomst. 

Potentiële kopers die gebruik maken van de betreffende 
informatie hebben de verplichting om zelfstandig onderzoek te 
doen naar de betreffende informatie en eventueel aanvullende 
informatie die zij relevant acht of relevant moet worden geacht, 
al dan niet door het inwinnen van onafhankelijk advies bij 
bijvoorbeeld juridisch, financieel of fiscaal adviseurs; 

Dit document is geproduceerd ten behoeve van de 
opdrachtgever van ONZE Vastgoedpartner. Het gebruik 
hiervan is dan ook voorbehouden aan opdrachtgever. 

Alle beschrijvingen, maten, feiten, bijzonderheden, 
verwijzingen naar de staat van (een) object(en) en de 
benodigde vergunningen voor gebruik en/of bewoning, en 

alle overige informatie en feiten worden te goeder trouw 
verstrekt. Het verstrekken van dit document brengt op geen 
enkele wijze een verplichting voor de opdrachtgever of 
ONZE Vastgoedpartner mee om toegang te verlenen tot 
aanvullende informatie. Indien dit document als basis wordt 
gebruikt voor verdere stappen door opdrachtgever, mag deze 
niet af gaan op deze informatie als waren zij feitelijk juiste, 
accurate verklaringen en/of opvoeringen van feiten, maar dient 
de opdrachtgever zich te vergewissen van de juistheid van 
die informatie, feiten en verklaringen door middel van eigen 
onderzoek. 

Het is niet toegestaan om dit document of de daarin verwoorde 
feiten en/of bijzonderheden te openbaren of door te geven 
aan derden door middel van druk, (foto)kopie of op enige 
andere wijze zonder de expliciete voorafgaande schriftelijke 
toestemming van ONZE Vastgoedpartner. Alle in dit document 
verwoorde informatie dient te worden beschouwd als 
vertrouwelijk en als zodanig te worden behandeld. 

ONZE Vastgoedpartner is niet aansprakelijk voor directe en 
indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van dit 
document of de daarin vermelde informatie. In het bijzonder 
worden geen garanties gegeven ten aanzien van eventuele 
prognoses en planningen.
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8 CONTACT: 

Voor nadere informatie kunt u bellen of mailen met:

Ing. P.(Peter) H. de Kok
Directeur
ONZE Vastgoedpartner

Zuidzijde Haven 39a
4611 HC Bergen op Zoom

Tel  0031 164 820363
GSM  0031 (0)621110343

p.de.kok@onzevastgoedpartner.nl
www.onzevastgoedpartner.nl


