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Commerciële ruimte met casco bovenwoning beschikbaar voor de verkoop op een toplocatie aan de Aalsterweg in
Eindhoven. Het pand is gelegen naast het Sushi Point op de kruising van de Aalsterweg en de Boutenslaan waardoor
dagelijks duizenden mensen het pand passeren. Door de stoplichten recht voor de deur staan vele van hen
daadwerkelijk stil voor het pand. Een betere zichtlocatie in Eindhoven is bijna ondenkbaar.
De Aalsterweg staat bovendien bekent als een leuke straat met een diversiteit van lokale ondernemers en landelijke
ketens.
Metrages (BVO)
Begane grond: circa. 200 m2 BVO (inclusief sanitaire ruimten en keuken)
Bovenwoning: circa. 90 m2 BVO
Perceeloppervlakte: circa. 262 m2
Huidige indeling
Het pand bestaat op de begane grond aan de voorzijde uit een winkel- kantoorruimte met een separate spreekkamer
en een kantine met pantry en toilet. Vanuit de winkel- kantoorruimte is de achtergelegen opslagruimte te bereiken.
Aan de achterzijde van het pand is er ook nog een kleine patio aanwezig, deels voorzien van een overkapping.
Vanuit de kantine is de bovenwoning te bereiken middels een vaste trapopgang. De bovenwoning bevindt zich in een
casco staat. De keuken en badkamer zijn momenteel van tijdelijke aard. Indien u de bovenwoning wilt gaan bewonen
dient u dus rekening te houden met een renovatie.
Bestemmingsplan
Volgens het actuele bestemmingsplan is er sprake van een enkel bestemming "Centrumdoeleinden”. De bestemming
beperkt zich niet alleen tot winkels. Naast detailhandel zijn ook dienstverlenende bedrijven en instellingen alsmede
woningen toegelaten.
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Het gaat dan om kantoren of bedrijven met een publiekgerichte functie die in hoofdzaak zijn gericht op het ter
plaatse bedrijfsmatig verlenen van diensten aan of ten gerieve van personen, zoals makelaarskantoren,
adviesbureaus, reisbureaus en banken.
Binnen de bestemming “Centrumdoeleinden” is ook horeca toegestaan. De horeca is beperkt tot categorie 1 van de
“Lijst van horeca-activiteiten”. Detailhandel, horeca en dienstverlening zijn uitsluitend op de begane grond
toegestaan.
Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk om navraag te doen naar het actuele bestemmingsplan bij de gemeente.
Aan deze omschrijving kunnen geen rechten worden ontleend.
Parkeren
In de nabij omgeving is voldoende betaald parkeergelegenheid beschikbaar.
Opleveringsniveau
Het pand wordt in de huidige staat opgeleverd onder andere voorzien van:
• Alarminstallatie
• Betonvloer
• Glazen pui
• Deels systeemplafond met inbouwverlichting
• Internet- en telefonieaansluiting
• Pantry
• Toiletruimte
• Wandradiatoren
Koopcondities
Vraagprijs: € 629.000,- k.k.
Aanvaarding: In overleg
Goedkeuring : Het bovenstaande is onder finaal goedkeuring van eigenaar.
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ALGEMENE INFORMATIE
Hoe bezichtig ik een bedrijfspand?
Om u een zo goed mogelijk beeld te
geven van het bedrijfspand, vinden wij
het belangrijk dat de eigenaar de
bezichtiging zelf begeleidt. Daarom
vragen wij de eigenaar om contact met u
op te nemen voor het maken van een
afspraak. Omdat de eigenaar niet
gebonden is aan kantoortijden kunnen
bezichtigingen ook vaak ’s avonds of in
het weekend plaatsvinden.
Vraag een bezichtiging aan via:
- Een contactaanvraag via een aanbodsite
- Telefoonnummer: 085-020 1028
- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl
- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl
Overige documentatie
Vaak is er extra documentatie van het
pand beschikbaar, bijvoorbeeld stukken
van de Vereniging van Eigenaren, het
actuele bestemmingsplan, kadastrale
gegevens en plattegronden. Wilt u deze
documenten inzien, neem dan contact op
met de Online Bedrijfsmakelaar.

Hoe breng ik een bod uit?
Wanneer het voorstel per mail of
telefonisch bij ons binnenkomt, nemen wij
direct contact op met de eigenaar. De
eigenaar zal uw voorstel accepteren, een
tegenvoorstel uitbrengen of uw voorstel
afwijzen.
Breng uw bod uit via:
- Rechtstreeks aan de eigenaar na of tijdens
de bezichtiging
- Telefoonnummer: 085-020 1028
- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl
- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl
Zelf uw bedrijfspand verhuren of
verkopen?
De Online Bedrijfsmakelaar biedt de
mogelijkheid om als vastgoedeigenaar zelf
uw bedrijfspand te verhuren of verkopen
op 14 aanbodsites, met begeleiding van
een NVM- bedrijfsmakelaar, voor een vast
éénmalig tarief vanaf € 995,- excl. BTW.
U doet zelf de bezichtiging, wij de rest!

Mocht u een vrijblijvende bezichting willen inplannen of mocht u naar aanleiding van deze
brochure, de van deze brochure deel uitmakende bijlagen of anderszins in verband
met dit object vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op.

CONTACTGEGEVENS:
Online Bedrijfsmakelaar
Kerver 19a
5521 DA Eersel
T 085- 020 1028
E info@onlinebedrijfsmakelaar.nl
I www.onlinebedrijfsmakelaar.nl
DISCLAIMER
Ondanks dat deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn
samengesteld kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend.
Deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen zijn uitsluitend bedoeld om te informeren en uit te nodigen tot
het doen van een aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities komt geen overeenkomst tot stand en worden
onze opdrachtgevers en de Online Bedrijfsmakelaar B.V. niet gebonden. Een overeenkomst komt slechts tot stand door
aanvaarding van alle essentiële en ondergeschikte punten van een aanbod. De totstandkoming van een overeenkomst
blijkt uitsluitend uit een schriftelijke kennisgeving door de Online Bedrijfsmakelaar B.V. en/of haar opdrachtgever.
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