Vrijblijvende informatie

KAROLUSSTRAAT 14 A-B
OOSTERHOUT

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE

KAROLUSSTRAAT 14 A - B
OOSTERHOUT
Object

: Modern geschakeld kantoorobject met achtergelegen bedrijfsruimte
annex showroom gelegen op het representatieve bedrijventerrein ‘Vijf
Eiken’ te Oosterhout. Op dit bedrijventerrein zijn onder meer Wanzl
Winkelinterieurs, Holland Foodz, Hebels Staalservice, BASF
Nederland en Dawn Foods International gevestigd. Het kantoorobject
bestaat uit drie gedeelten, allen voorzien van een separate ingang,
waarvan Karolusstraat 14A en 14B op dit moment worden
aangeboden voor verhuur. Het object is gelegen op enkele
autominuten van de rijksweg A27 (Breda – Utrecht) en provinciale
weg N631 (Oosterhout – Tilburg). Hierdoor is de bereikbaarheid van
het object uitstekend te noemen.

Algemeen

: 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.

Oppervlakte

:
Karolusstraat 14 A
Begane grond
Verdieping

Metrage
ca. 155 m2
ca. 438 m2

Karolusstraat 14 B
Begane grond
Verdieping

Metrage
ca. 173 m2
ca. 444 m2

Parkeren

: Op het parkeerterrein gelegen aan de voorzijde zijn circa 90
parkeerplaatsen beschikbaar. De kosten bedragen € 100,- per
parkeerplaats per jaar.

Huurprijs

: De huurprijs bedraagt € 100,- per m² per jaar exclusief BTW inclusief
de kosten voor het gebruik van gas, water en elektra (bij normaal
gebruik). Naar wens kunnen deze kosten ook rechtstreeks aan de
desbetreffende nutsinstellingen worden voldaan.

Indexering

: Jaarlijkse indexering voor het eerst één jaar na huuringangsdatum op
basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) Alle Huishoudens
(2015=100) samengesteld door het Centraal Bureau voor de
Statistiek.

Opleveringsdatum

: De oplevering geschiedt in overleg, doch kan spoedig.

Huurperiode

: De huurperiode bedraagt 5 jaar plus 5 optiejaren.

Contract

: Standaard R.O.Z. contract.

Voorzieningen

: De kantoorruimte is voorzien van:
- entree met receptiebalie;
- pantry;
- toiletruimte;
- systeemplafond met verlichting;
- topkoeling;
- airco;
- c.v.-installatie met radiatoren;
- elektrisch bedienbare zonneschermen;
- aansluiting voor glasvezelverbinding;
- vloerbedekking.
Daarnaast kan in overleg gebruik worden gemaakt van de laad- en
losvoorzieningen van de achtergelegen bedrijfsruimte.

Zekerheidsstelling

: Bankgarantie ter hoogte van drie maanden huur inclusief BTW.

Huurbetaling

: Huurbetaling per kwartaal vooruit door middel van een automatische
incasso.

Voorbehoud

: Een en ander geschiedt onder
voorbehoud goedkeuring eigenaar.

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.
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uitdrukkelijk
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Plattegrondtekening begane grond

Plattegrondtekening verdieping

Energielabel

Artikel 3 Bedrijf
3.1 Bestemmingsomschrijving
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);
3. milieucategorie 3, 4.1, 4.2 en 5.1 ter plaatse van de aanduiding bedrijf tot en met
categorie 5 (b≤5);
met uitzondering van:
 zelfstandige kantoren;
 detailhandelsbedrijven;
 leisure-, sport- en recreatiebedrijven;
b geluidzoneplichtige inrichtingen, behoudens ter plaatse van de aanduiding spcecifieke vorm
van bedrijf uitgesloten - geluidszoneplichtige inrichtingen [-sb-g];
c een laad en los kade, uitsluitend ter plaatse van de funtieaanduiding laad en losplaats (ll);
d opslag van materialen ten behoeve van de bedrijfsuitoefening;
e een bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van een bestaande bedrijfswoning en voorzien
van de functieaanduiding bedrijfswoning (bw);
f woningen, uitsluitend ter plaatse van de functieaanduiding wonen (w);
g aan huis verbonden beroepen;
h voorzieningen voor verkeer en verblijf;
i tuinen en erven;
j groenvoorzieningen;
k water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
l reclamevoorzieningen.

3.4 Specifieke gebruiksregels
a Er dient op eigen terrein te worden voorzien in de eigen parkeerbehoefte.
b Voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep zijn de volgende bepalingen van
toepassing:
1. De omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 30% van de
gezamenlijke vloeroppervlakte van de bebouwing tot een maximum van 50 m;
2. Het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het
verkeer en geen onevenredige toename van de parkeerbehoefte veroorzaken;
3. De activiteit moet worden uitgeoefend door een bewoner van de woning.

3.5 Afwijken van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van:
a het bepaalde in lid 3.1 onder a voor bedrijven die niet voorkomen op de Staat van
bedrijfsactiviteiten, maar die naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met
bedrijven die zijn genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten onder de categorieën zoals
toegestaan op grond van het bepaalde onder 3.1 onder a;
b het bepaalde in lid 3.1 onder a voor bedrijven in milieucategorie hoger dan is toegestaan,
mits deze bedrijven naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de ter
plaatse toegestane bedrijven die zijn genoemd in de Staat van bedrijfsactiviteiten, met
uitzondering van geluidzoneplichtige inrichtingen ter plaatse waar zij zijn uitgesloten;
c het bepaalde in lid 3.1 onder a behoeve van:
1. het uitoefenen van detailhandel in volumineuze goederen;
2. het uitoefenen van detailhandel in goederen, die een eerstegraads verwantschap
hebben c.q. in rechtstreeks verband staan met de hiervoor onder 1 bedoelde goederen,
mits deze detailhandel als een ondergeschikt en niet-zelfstandig onderdeel van de
onder 1 omschreven bedrijfsvoering plaatsvindt;
3. het uitoefenen van detailhandel in ter plaatse vervaardigde, bewerkte en herstelde
goederen, als ondergeschikt en niet-zelfstandig onderdeel van de bedrijfsvoering;
Aan de onder 1, 2 en 3 bedoelde afwijkingen mag slechts medewerking worden
verleend, indien voldoende parkeergelegenheid en een adequate afwikkeling van het
verkeer is verzekerd.

