
Bedrijfsruimte
Hanzeweg 31


7418 AV  Deventer

TE HUUR

€ 49.500 P.J. 



Omschrijving
Hanzeweg 31 te Deventer




Bedrijfsruimte gelegen aan de Hanzeweg 19031 te 
Deventer met showroom, kantoorruimte en 
bedrijfsruimte op de begane grond ter grootte van 
totaal ca. 880 m².







Locatie

Aan de meest prominente doorgaande weg van 
Deventer (N348) gelegen bedrijfsruimte. De 
Hanzeweg is de belangrijke verkeersader van en 
naar de Rijksweg A1 en het centrum van Deventer. 
Het object is gelegen direct aan de Hanzeweg en 
betreft een "zichtlocatie”.













Bereikbaarheid

Het bedrijventerrein ligt op slechts ca. 2 
autominuten van de op- en afrit van de Rijksweg 
A1 en binnen 5 minuten kan het centrum van 
Deventer met het NS station met bus- 
taxistandplaats worden bereikt. Ook met het 
openbaar vervoer is de locatie derhalve goed te 
bereiken.







Oppervlakte

ca. 880 m² op de begane grond
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Opleveringsniveau, in huidige staat oa voorzien 
van:

• Toiletten;

• Pantry;

• Scheidingswanden;

• Afgewerkte wanden;

• Algemene ruimte;

• Kantoorruimte.







Parkeergelegenheid

De ruimte beschikt over voldoende 
parkeerplaatsen op eigen terrein.







Huurprijs

€ 49.500,-- per jaar te vermeerderen met BTW .







Huurbetaling

De huurprijs inclusief de BTW dienen tegelijk en bij 
vooruitbetaling per drie maanden te worden 
voldaan.







Huurtermijn

In overleg.







Omzetbelasting

Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur 
en verhuur. Ingeval huurder de BTW niet kan 
verrekenen zal de huurprijs in overleg met huurder 
worden verhoogd ter compensatie van de 
gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid 
om te opteren voor BTW-belaste huur.







Aanvaarding

In overleg.







Huurprijsaanpassing

De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na 
de ingangsdatum van de huurovereenkomst, 
worden aangepast op basis van het 
maandprijsindexcijfer volgens de 
consumentenprijsindex (CPI) reeks Alle Huishoudens 
(2015=100), dan wel de meest recente tijdbasis, 
gepubliceerd door het CBS. De nieuwe huurprijs zal 
nimmer lager zijn dan de laatst geldende huurprijs.













Zekerheidstelling

Bankgarantie ter grootte van een bruto 
betalingsverplichting van drie maanden huur 
inclusief BTW.







Huurovereenkomst

De te sluiten huurovereenkomst zal worden 
opgemaakt conform het model dat door de Raad 
van Onroerende Zaken is vastgesteld op 30 januari 
2015, met bijbehorende Algemene Bepalingen 
welke op 17 februari 2015 zijn gedeponeerd bij de 
griffie van de Rechtbank te Den Haag onder 
nummer 15/21.







Voorbehoud

Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring 
voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. 
eigenaar van het gebouw. Tot deze goedkeuring 
verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen 
geheel vrijblijvend.









Hanzeweg 31  |  Deventer 3



Locatie
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Bereikbaarheid

Het bedrijventerrein ligt op slechts ca. 2 
autominuten van de op- en afrit van de Rijksweg 
A1 en binnen 5 minuten kan het centrum van 
Deventer met het NS- station met bus- 
taxistandplaats worden bereikt.

Ook met het openbaar vervoer is de locatie 
derhalve goed te bereiken.







Parkeren

De ruimte beschikt over voldoende 
parkeerplaatsen op eigen terrein.
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Plattegronden
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Plattegronden
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Plattegronden
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Kadastrale kaart

Bestemmingsplan:

U kunt het betreffende bestemmingsplan opvragen bij ons kantoor.

Adres:  

Hanzeweg 31






Postcode / Plaats:


7418 AV  Deventer

Gemeente:

Deventer






Sectie / Perceel:


 C / 1038
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Even voorstellen
Rodenburg Bedrijfsmakelaars (anno 1930) is één van de 
grootste makelaarskantoren en marktleider in de regio, met 
een vestiging in Deventer, Apeldoorn en Zwolle. Rodenburg 
Makelaars behoort tot de 50 grootste makelaarskantoren van 
Nederland. Wij zijn volledig thuis op het gebied van koop, 
verkoop, huur, verhuur, nieuwbouw, beleggingen en 
(complexe) taxaties van alle soorten bedrijfsonroerend goed. 
Rodenburg Makelaars is NVM-lid en partner in Dynamis 
Nederland, een samenwerkingsverband van landelijk 
opererende makelaars. Hiermee zijn wij verzekerd van een 
landelijke dekking in alle facetten van het onroerend goed. 
Naast bedrijfsmakelaardij, zijn wij ook gespecialiseerd in de 
koop, verkoop, huur, verhuur, nieuwbouw en taxaties van 
woningen. Tevens is Rodenburg Bedrijfsmakelaars "Regulated 
by RICS": 

In de taxatiewerkzaamheden wordt een strikte gedragscode 
gehanteerd en worden de hoogste professionele en ethische 
normen nagestreefd. Gecontroleerd door een van de 
toonaangevende regelgevende instanties ter wereld. Op 
deze manier wordt een een strikte gedragscode 
onderschreven en de hoogste professionele en ethische 
normen nageleefd. Taxaties worden uitgevoerd volgens de 
voorschriften zoals deze zijn opgenomen in the Red Book van 
de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Rodenburg 
Bedrijfsmakelaars, dynamisch tot uw dienst … :

Deskundigheid

Aandacht Passie
Service Persoonlijke


           benaderingBeste promotie

Prijs/kwaliteit
Goed bereikbaar
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Mr. H.F. de Boerlaan 32  |  7417 DB Deventer

deventer@rodenburg.nl


rodenburg.nl  |  0570 745 245


