
Beleggingsobject
Laan van Westenenk 130


7336 AV  Apeldoorn

TE KOOP

€ 1.345.000 K.K.



Kenmerken
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Huurprijs

€ 1.345.000 k.k. 





BTW belast


Ja




Hoofdbestemming


Bedrijventerrein, met functieaanduiding kantoor




Bouwperiode


2000




Bouwvorm


Bestaande bouw




Onderhoud binnen


Goed




Onderhoud buiten


Goed




Oppervlakte kantoor


1761 m²




Aantal verdiepingen kantoor 


5




Parkeerplaatsen


55 parkeerplaatsen op eigen terrein 



Omschrijving
Object/ligging

Het kantoorgebouw ter grootte van 1.761 m² 
gebruiksoppervlakte is goed bereikbaar via 
autosnelweg A1 en de rondweg.

 

Parkeergelegenheid

55 parkeerplaatsen op eigen terrein.

 

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie 
V nummer 4501, groot 24 are en 90 centiare;

 

Gebruiksoppervlakte

Begane grond     439 m²

1e verdieping     435 m²

2e verdieping     435 m²

3e verdieping     435 m²

4e verdieping       17 m²

Totaal 1.761 m²




Energielabel: Het pand heeft energielabel A 
toegewezen gekregen. 







 


Opleveringsniveau

Het pand is onder andere voorzien van:

- entree

- vloerbedekking

- scheidingswanden

- vaste kasten

- pantry

- lift

- sanitaire voorzieningen

- kabelgoten, voorzien van data, electra, telefoon

- mechanische ventilatie met topkoeling

 

In 2017 is de inrichting en afwerking door de 
huidige gebruiker gemoderniseerd.




In Q3 van 2020 is het gehele pand voorzien van 
ledverlichting. 




Koopprijs

€  1.345.000,00 kosten koper.




Milieu

Voor de bodeminformatie zie de bijlage van de 
Omgevingsdienst Veluwe IJssel.
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Huurgegevens
Al sinds 2011 zijn CSU en TZorg B.V. huurders van 
kantoorruimte in dit pand. In aanvang ging het 
nog om een gedeelte van het pand, maar 
inmiddels wordt het gehele pand al jaren door 
deze partijen gehuurd. De lopende 
huurovereenkomsten expireren op zijn vroegst 
per 30-06-2025. Onderstaand treft u de 
gegevens:




Huurder                C.S.U. Groep B.V.

Oppervlakte        ca. 1.740 m² verdeeld over de 
begane grond, 1e, 2e en 3e verdieping alsmede 
55 parkeerplaatsen

Expiratiedatum    30-06-2025

Verlengingsoptie telkenmale met 5 jaar




Jaarhuur belast (CSU Totale Care) € 108.663,00

Huurkorting t/m 31-12-2022 € 9.285,60




Jaarhuur onbelast (T-Zorg) € 17.523,24




Bankgarantie € 20.097,00




Totale huursom derhalve € 116.900,664 

(prijspeil 1-10-2020)




Nadere specificatie op aanvraag. 
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Omschrijving
Voorbehoud

Eventuele transacties 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.




Nadere informatie

Voor nadere informatie en/of bezichtigingen kunt 
u een afspraak maken met:

Rodenburg Bedrijfsmakelaars

Paslaan 20, 7311 AL APELDOORN

Telefoon: 055 – 5 268 268

E-mail: apeldoorn@rodenburg.nl

Internet: www.rodenburg.nl
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Locatie
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Plattegronden
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Plattegronden
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Kadastrale kaart

Adres:  

Laan van Westenenk 130






Postcode / Plaats:


7336 AV  Apeldoorn

Gemeente:

Apeldoorn






Sectie / Perceel:


 V/4501 
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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

Laan van Westenenk 130  |  Apeldoorn 14



Paslaan 20  |  7311 AL Apeldoorn

apeldoorn@rodenburg.nl


rodenburg.nl  |  055 5 268 268


