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Object : Het betreft 10 turn-key bedrijfs-/kantoorunits welke hoogwaardig 

gerenoveerd worden naar representatieve ruimtes met een luxe 

afwerkingsniveau. De oppervlaktes variëren van circa 425 tot 600 m² 

aan bedrijfsruimte en zijn per stuk voorzien van circa 30 tot 70 m² 

kantoorruimte, grotendeels gelegen op een verdieping. Het 

samenvoegen van één of meerdere ruimtes behoort tot de 

mogelijkheden. Rondom het object ligt een riant buitenterrein met ruim 

voldoende parkeermogelijkheden. In het plan is rekening gehouden 

met 9 parkeerplaatsen per unit. Het object is gelegen op 

industrieterrein “Hintelaken” te Breda, op korte afstand van de 

noordelijke rondweg met ontsluitingen naar zowel de rijkswegen A16 

(Antwerpen – Rotterdam) en de A27 (Breda – Utrecht).  

 

 

 

Algemeen : De regio West Brabant met Breda als middelpunt ligt strategisch 

uitermate gunstig ten opzichte van de wereldhavens Rotterdam en 

Antwerpen en de luchthavens Zaventem (Brussel) en Schiphol. Breda 

beschikt over uitstekende infrastructuur met aansluitingen op de 

snelwegen A16, A27 en A58. Door de ligging aan de HSL-Zuid, een 

innovatief en hoogwaardig openbaar vervoersysteem, is een extra 

dimensie aan de strategische positie van Breda toegevoegd. Met ruim 

180.000 inwoners en een verzorgingsgebied van circa 350.000 

inwoners vervult Breda een centrumfunctie in de regio. Breda beschikt 

over een breed aanbod van middelbaar en hoger onderwijs, een 

vanuit de historie levendig centrum met uitgebreid winkelaanbod en 

een prettig woon- en leefklimaat. De zakelijke dienstverlening, 

groothandel, industrie en logistiek voelen zich thuis in de dynamiek 

van de stad Breda met een zeer interessant en aantrekkelijk 

ondernemersklimaat. 

 

 

 

 

 



 
 

Oppervlakte : In het plan worden diverse ruimtes aangeboden. De oppervlakte van 

de bedrijfsruimte varieert tussen de 425 m² en 600 m² aan 

bedrijfsruimte en circa 30 m² en 70 m². Voor een gespecificeerd 

overzicht zie hieronder.  

 

 

 

Huurprijs : De navolgende ruimtes worden voor verhuur aangeboden: 

 

 

    

Adres Unit Bedrijfsruimte 

in m² 
Kantoorruimte 

in m²* 
Huurprijs/jr. Status 

Rudonk 10 Unit 1  600 m² 55 m² €39.050,-- Beschikbaar 

Rudonk 12 Unit 2 600 m² 65 m² €40.150,-- Beschikbaar 

Rudonk 14 Unit 3 600 m² 65 m² €40.150,-- Beschikbaar 

Rudonk 16 Unit 4 600 m² 65 m² €40.150,-- Beschikbaar 

Rudonk 18 Unit 5 340 m² 155 m² €35.750,-- Beschikbaar 

Rudonk 20 Unit 6 600 m² 31 m²** €36.410,-- Verhuurd 

Rudonk 22 Unit 7 600 m² 61 m² €39.710,-- Beschikbaar 

Rudonk 24 Unit 8 600 m² 61 m² €39.710,-- Beschikbaar 

Rudonk 26 Unit 9 600 m² 61 m² €39.710,-- Beschikbaar 

Rudonk 28 Unit 10 600 m² 55 m² €39.050,-- Verhuurd 

 

 

*   op basis van de voorlopige indeling, wijzigingen voorbehouden.  

   ** op basis van de voorlopige indeling, grotere kantoorruimte mogelijk 

   tegen meerprijs. 

 

 

 

Parkeren : Per ruimte zijn negen parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar. 

De huurprijs voor de parkeerplaatsen is reeds verdisconteerd in de 

huurprijs per unit. Rondom het object zijn voldoende openbare 

parkeergelegenheden.  

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Servicekosten : De kosten van gas, water en elektra zijn niet bij de huurprijs 

inbegrepen. Deze kosten dienen door huurder rechtstreeks aan de 

desbetreffende nutsinstellingen te worden voldaan. De servicebijdrage 

per maand varieert tussen de € 175,-- en € 195,-- per ruimte per 

maand, afhankelijk van de oppervlakte.   

 

 

 

Opleveringsdatum : De eerste units worden Q3 2020 opgeleverd. 

 

 

 

Huurperiode : De huurperiode bedraagt 5 jaar plus telkens 5 optiejaren. Kortere  

      huurperiode in overleg mogelijk.  

 

 

 

Contract : Standaard R.O.Z. contract. 

 

 

 

Voorzieningen :   Het object beschikt over eigen nutsaansluitingen, alsmede onder 

      andere de navolgende voorzieningen: 

 

   Bedrijfsruimte: 

 Glad afgewerkte betonvloer; 

 Elektrisch bedienbare overheaddeur met een doorrijhoogte van 

tenminste 5,2 meter; 

 Vloerbelasting tenminste 1.000 kg/m2; 

 Lichtstraat; 

 TL opbouw verlichting; 

 Toilet. 

 

Kantoorruimte: 

 Systeemplafond met LED armaturen; 

 Pantry; 

 Kabelgoten of wandcontactdozen; 

 Te openen ramen; 

 Toilet (behalve Rudonk 18); 

 Verwarming en warm water middels CV ketel met radiatoren; 

 Vloerbedekking. 

    

 

 

 

Zekerheidsstelling : Waarborgsom of bankgarantie ter hoogte van drie maanden huur 

inclusief servicekosten en BTW. 



 
 

 

 

 

Huurbetaling : Huurbetaling per maand of kwartaal vooruit door middel van een 

automatische incasso. 

 

 

Voorbehoud : Een en ander geschiedt onder aanvaarding en uitdrukkelijk 

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. 
 

 

 

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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Artikel 3 Bedrijventerrein  

   



 
 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

  

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein-categorie 2/3' uitsluitend 

bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 bij de regels onder de categorieën 2 en 3; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein-categorie 3/4' uitsluitend 

bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 bij de regels onder de categorieën 3 en 4; 

c. bestaande bedrijven met een hogere en lichtere milieucategorie dan maximaal is toegestaan en 

bestaande zelfstandige kantoren zoals genoemd in bijlage 2 bij de regels; 

d. ter plaatse van de aanduiding ‘nutsvoorziening’ tevens nutsvoorzieningen; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' maximaal 1 bedrijfswoning; 

f. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verenigingsleven’ tevens voor de bouw van 

carnavalswagens; 

g. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sport' tevens een fitnesscentrum; 

h. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel volumineus' tevens detailhandel in 

bestratingsmaterialen; 

i. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kartbaan' tevens een kartbaan c.q. leisurecentrum met 

bijbehorende voorzieningen zoals horeca en ondersteunende detailhandel; 

j. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'risicovolle inrichting' en ter plaatse van de aanduiding 

'specifieke vorm van bedrijventerrein-categorie 3/4' tevens een risicovolle inrichting; 

k. ter plaatse van de aanduiding 'openbare dienstverlening' uitsluitend een politiebureau; 

met daarbij behorend(e): 

l. wegen; 

m. parkeren; 

n. groen; 

o. water; 

met uitzondering van: 

p. risicovolle inrichtingen, anders dan de risicovolle inrichting genoemd onder j; 

q. geluidzoneringsplichtige bedrijven, zoals genoemd in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en 

vergunningenbesluit milieubeheer; 

r. zelfstandige kantoren, anders dan de kantoren genoemd in bijlage 2 bij de regels; 

s. zelfstandige detailhandel, anders dan de detaihandelvestiging genoemd onder h. 

  

 3.2 Bouwregels 

  

3.2.1 Algemeen 

a. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' mogen gebouwen worden gebouwd; 

b. het bebouwingspercentage bedraagt maximaal 80%, tenzij ter plaatse van de aanduiding 

'maximum bebouwingspercentage (%)' of 'minimale en maximale bouwhoogte (m) en 

maximum bebouwingspercentage (%)' een ander bebouwingspercentage is aangegeven. 

  

3.2.2 Bedrijfsgebouwen 

a. de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan 15 meter en niet minder 

dan 5 meter, tenzij ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' of 'minimale en 

maximale bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' een andere bouwhoogte 

is aangegeven; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a, mag de minimale bouwhoogte van een bedrijfsgebouw 

minder dan 5 meter bedragen indien sprake is van: 

1. een uitbreiding van een bestaand bedrijfsgebouw, en 

2. een uitbreiding met een oppervlakte van niet meer dan 150 m2; 

c. de afstand tot de zijdelingse en achterste bouwperceelgrens mag niet minder dan 2,50 meter 

bedragen. 

  



 
 

3.2.3 Bedrijfswoning en bijbehorende aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

a. een bedrijfswoning heeft een inhoud van maximaal 750 m³; 

b. per bedrijfswoning zijn bijgebouwen toegestaan tot een gezamenlijke oppervlakte van 

maximaal 60 m²; 

c. de aan- en uitbouwen en bijgebouwen dienen minimaal 3 meter achter de voorgevel of het 

verlengde daarvan te worden gebouwd; 

d. de goothoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3 meter; 

e. de bouwhoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 5 meter. 

  

3.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. de hoogte van lichtmasten mag maximaal 15 meter bedragen; 

b. de hoogte van kleine windmolens mag maximaal 16 meter bedragen; 

c. de hoogte van bedrijfsgebonden bouwwerken zoals silo's, kranen en loopbanden mag maximaal 

30 meter bedragen; 

d. de hoogte van luifels mag maximaal 6 meter bedragen; 

e. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 4 meter bedragen; 

f. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 8 meter bedragen. 

  

 3.3 Ontheffing van de bouwregels 

  

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in: 

a. lid 3.2.1, onder b, ter verhoging van het bebouwingspercentage tot maximaal 90%, met dien 

verstande dat: 

1. dit vanuit stedebouwkundig oogpunt aanvaardbaar is of noodzakelijk is in verband 

met de voorgestane ruimtelijke kwaliteit; 

2. het bedrijf blijft voldoen aan het bepaalde in artikel 16.1, ten aanzien van parkeren; 

3. de omliggende percelen niet onaanvaardbaar in hun gebruik of waarden worden 

belemmerd. 

b. lid 3.2.2, onder a, tot het verhogen van de maximale bouwhoogte tot maximaal 30 meter, met 

dien verstande dat: 

1. dit vanuit stedebouwkundig oogpunt aanvaardbaar is of noodzakelijk is in verband 

met de voorgestane ruimtelijke kwaliteit; 

2. de omliggende percelen niet onaanvaardbaar in hun gebruik of hun waarden worden 

belemmerd; 

3. het bedrijf blijft voldoen aan het bepaalde in artikel 16.1, ten aanzien van parkeren. 

c. lid 3.2.2, onder b, ten behoeve van het bouwen op één zijdelingse bouwperceelgrens in verband 

met het koppelen van twee bedrijfsgebouwen tot een bedrijfspand met dien verstande dat: 

1. dit vanuit stedebouwkundig oogpunt aanvaardbaar is of noodzakelijk is in verband 

met de voorgestane ruimtelijke kwaliteit; 

2. dit vanuit een oogpunt van de brandveiligheid aanvaardbaar is; 

3. het bedrijf blijft voldoen aan het bepaalde in artikel 16.1, ten aanzien van parkeren. 

d. lid 3.2.2, onder b, ten behoeve van het bouwen in de bouwperceelgrens, met dien verstande dat: 

1. dit vanuit stedebouwkundig oogpunt aanvaardbaar is of noodzakelijk is in verband 

met de voorgestane ruimtelijke kwaliteit; 

2. het bedrijf blijft voldoen aan het bepaalde in artikel 16.1, ten aanzien van parkeren; 

3. de omliggende percelen niet onaanvaardbaar in hun gebruik of waarden worden 

belemmerd. 

 3.4 Specifieke gebruiksregels 

  

a. het is verboden de gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of 

tot een doel, strijdig met de bestemming; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'verenigingsleven' is het gebruik van de gronden buiten het 

hoofdgebouw als opslag- of bergplaats ten behoeve van de bouw van carnavalswagens niet 



 
 

toegestaan. 

  

 3.5 Ontheffing van de gebruiksregels 

  

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in: 

a. lid 3.1, onder a tot en met c, voor een inrichting, bedrijf of bedrijfsactiviteit die niet vermeld 

staat in bijlage 1 ‘Staat van bedrijfsactiviteiten’ van de planregels of een activiteit die valt in 

een hogere of lichtere milieucategorie dan aangegeven in bijlage 1, maar die naar aard, omvang 

en invloed op de omgeving gelijk te stellen is met de in deze planregels direct toegelaten 

activiteiten, met dien verstande dat dit niet geldt voor de vestiging van detailhandelsbedrijven, 

zelfstandige kantoren, horecabedrijven, bedrijven welke vallen onder artikel 2.4 van het 

Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer en risicovolle bedrijven als bedoeld in 

artikel 2, lid 1, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen; 

b. artikel 12, onder b.2, voor het gebruik en/of (ver)bouwen van een bijgebouw bij een bestaande 

bedrijfswoning als afhankelijke woonruimte in het kader van mantelzorg, met dien verstande 

dat: 

1. maximaal 60 m² van het bijgebouw voor mantelzorg mag worden aangewend; 

2. de zorgvraag afgeleid dient te kunnen worden uit een indicatie in het kader van de 

Wet maatschappelijke ondersteuning en beperkt dient te blijven tot het verlenen van 

zorg aan familieleden; 

3. de afhankelijke woonruimte niet mag leiden tot een onevenredige aantasting van de 

omgeving; 

4. er geen strijd ontstaat met milieuregelgeving op het gebied van geluid en geur en geen 

belemmering ontstaan in het kader van de bedrijfsvoering en 

ontwikkelingsmogelijkheden voor omliggende bedrijven; 

5. zodra de noodzaak van mantelzorg is komen te vervallen het gebruik van het 

bijgebouw als afhankelijke woonruimte moet worden beëindigd. 

  

 3.6 Wijzigingsbevoegdheid 

  

3.6.1 Wro-zone – wijzigingsgebied 1 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 16: 

a. binnen het aangegeven ‘wro-zone – wijzigingsgebied 1’ in de bestemming ‘Verkeer’ met dien 

verstande dat: 

1. maximaal 2 rijstroken worden gerealiseerd; 

2. nadere toetsing dient plaats te vinden in het kader van archeologie; 

3. voldaan moet worden aan de bepalingen uit de Wet geluidhinder; 

4. voldaan moet worden aan de bepalingen uit hoofdstuk 5 (luchtkwaliteitseisen) van de 

Wet milieubeheer; 

5. nadere toetsing plaatsvindt in het kader van externe veiligheid; 

6. door middel van een flora- en faunaonderzoek dient te worden aangetoond dat 

voldaan wordt aan de natuurbeschermingswetgeving; 

7. door middel van een onderzoek naar de bodemkwaliteit dient te blijken dat de bodem 

geschikt is voor de nieuwe functie; 

8. door middel van een onderzoek naar de waterhuishoudkundige consequenties dient te 

worden aangetoond dat het waterbelang voldoende is meegewogen. Dit onderzoek 

dient in overeenstemming met het waterschap tot stand te komen. 

  

3.6.2 Wro-zone - wijzigingsgebied 2 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen met inachtneming van het bepaalde in 

artikel 16: 

a. binnen het aangegeven ‘wro-zone – wijzigingsgebied 2’ in de bestemming ‘Groen’ met dien 



 
 

verstande dat: 

1. nadere toetsing dient plaats te vinden in het kader van archeologie; 

2. door middel van een onderzoek naar de waterhuishoudkundige consequenties dient te 

worden aangetoond dat het waterbelang voldoende is meegewogen. Dit onderzoek 

dient in overeenstemming met het waterschap tot stand te komen; 

3. tevens de aanduiding 'ecologische verbindingszone' toegekend kan worden. 

 

 
 


