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Object

: Het betreft een afgebouwde bedrijfsunit met hoogwaardige
kantoorruimte op de verdieping. Recentelijk is de verdieping volledig
voorzien van een nieuw inbouwpakket en is het geheel voorzien van
vloer, wand en plafondafwerking. De kantoorruimte bestaat uit een
ruime kantoortuin, spreekkamer en archiefruimte. Er is een luxe
keuken geplaatst die voorzien is van vaatwasser, oven en koelkast.
Op de begane grond zijn nieuwe sanitaire voorzieningen gerealiseerd.
Het object is instapklaar.

Algemeen

Ligging en
bereikbaarheid

: Centraal in de Benelux, midden in het hart van Brabant ligt
Oosterhout. Oosterhout is met ruim 55.000 inwoners en een
verzorgingsgebied van ongeveer 100.000 inwoners een stad van
formaat, waar de economische welvaart en vooruitgang niet aan
voorbij is gegaan. Dankzij de uitstekende bereikbaarheid vanuit de
Randstad en Antwerpen via de A27 (Antwerpen, Breda, Utrecht), A16
(Antwerpen, Breda, Rotterdam) en A59 (Breda, Den Bosch) hebben
veel Benelux georiënteerde bedrijven in het verleden Oosterhout als
vestigingsplaats gekozen.

: Het object is gelegen op bedrijventerrein “Weststad III”. “Weststad III
is op een korte afstand gelegen van de rijksweg A59 die zorgt voor de
verbinding tussen ’s-Hertogenbosch, Breda en de Randstad. Op het
terrein zijn verschillende soorten bedrijven gevestigd.
Het object is onderdeel van bedrijfsverzamelcomplex “De Bromtol”. Dit
terrein is afsluitbaar middels een hekwerk.

Oppervlakte

: Het object omvat circa 189 m² en is verdeeld over 96 m² bedrijfsruimte
op de begane grond en ca. 93 m² kantoorruimte op de verdieping.

Parkeren

: Het object beschikt over 2 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Huurprijs

: De huurprijs bedraagt € 1.300,-- per maand te vermeerderen met
BTW.

Opleveringsdatum

: In overleg.

Contract

: Standaard NVM-huurovereenkomst

Voorzieningen

: Het object is voorzien van de volgende
voorzieningen;
Begane grond:`
- Entree met meterkast (eigen nutsvoorzieningen) en trapopgang
- Toiletruimte voorzien van wandcloset en wastafel
- Overheaddeur (5 m¹ breed x 3,75 m¹ hoog);
- TL-verlichting in bedrijfshal en LED-verlichting in entreehal;
- Gevlinderde vloeistofdichte betonvloeren;
- Douche;
Verdieping:
- Systeemplafonds voorzien van LED-verlichting;
- Laminaatvloer;
- Spreekkamer / archiefruimte aan de achterzijde;
- Keukenblok voorzien van apparatuur;
- Designradiatoren.

Huurcontract

: 5 jaar met verlenging van telkens 5 jaar.

Zekerheidsstelling

: Waarborgsom ter grootte van een driemaandelijkse
betalingsverplichting.

Voorbehoud

: Een en ander geschiedt onder
voorbehoud goedkeuring eigenaar.

aanvaarding

en

uitdrukkelijk

BTW

: Indien huurder niet aan het 90% criterium voldoet, zal er van
rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur.
Alsdan wordt de overeengekomen kale huurprijs exclusief
omzetbelasting, zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane
financiële nadeel wordt gecompenseerd.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Alle gegevens zijn
met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij
echter geen aansprakelijkheid aanvaarden.
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De voor ‘Bedrijf’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 (Staat van bedrijfsactiviteiten) onder:
1. milieucategorieën 3 ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3 (b≤3)’;
2. milieucategorie 3, 4.1 en 4.2 ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met categorie
4 (b≤4)’;

milieucategorie 3, 4.1, 4.2, 5.1 en 5.2 ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met
categorie 5 (b≤5)’;
met uitzondering van:
zelfstandige kantoren;
detailhandelsbedrijven;
leisure-, sport- en recreatiebedrijven;
autodemontagebedrijven;
geluidzoneplichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder,
uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - geluidszoneplichtige
inrichtingen (sb-g)’;
windturbines, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding ‘windturbine (wt)’;
laad- en loskaden, uitsluitend ter plaatse waar de bestemming ‘Bedrijf’ direct grenst aan de
bestemming ‘Water’;
een reclamemast, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding –
reclamemast [sba-rm]’;
opslag van materialen ten behoeve van de bedrijfsuitoefening;
bedrijfswoningen, uitsluitend op gronden voorzien van de functieaanduiding ‘bedrijfswoning
(bw)’;
aan huis verbonden beroepen;
voorzieningen voor verkeer en verblijf;
tuinen en erven;
groenvoorzieningen;
water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
reclamevoorzieningen;
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alsmede voor:
n een representatieve zone, ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – zone
representatieve front [sba-zrf]’, waarbij behalve de in 3.1, onder de leden a. t/m m. vermelde
functies, tevens de volgende functies zijn toegelaten:
1. binnen de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – zone representatieve front 1 [sbazrf1]’:
- één fitnesscentrum;
- één kinderopvang;
- één wegrestaurant;
2. binnen de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – zone representatieve front 2 [sbazrf2]’:
- garagebedrijven, al dan niet met showrooms en werkplaatsen;
- één tuincentrum;
- één brandweerkazerne;
- handelsbedrijven in automaterialen en banden;
Binnen de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding – zone representatieve front 3 [sba-zrf3]’
zijn geen afwijkende functies ten opzichte van de in 3.1 onder a. t/m m. vermelde functies
toegestaan.

