
Multifunctioneel bedrijfsgebouw
Rigastraat 18


7418 EW  Deventer

TE HUUR

€ 64.000 P.J. 



Kenmerken
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Vraagprijs / Huurprijs

€ 64.000 p.j. 





BTW van toepassing


ja




Hoofdbestemming


kantoorruimte




Bouwperiode


1998




Bouwvorm


bestaande bouw




Onderhoud binnen


Goed




Onderhoud buiten


Goed




Kantoor aanwezig


Ja




Oppervlakte kantoor


550 m²




Aantal verdiepingen kantoor


2




Totale oppervlakte


795 m²




Oppervlakte bedrijfshal


245 m²-




Terrein aanwezig


Ja




Oppervlakte terrein


500 m²



Omschrijving
Object/ligging

Modern en representatief bedrijfsgebouw 
(energielabel A), gelegen op een royaal perceel 
aan de rand van het bedrijventerrein 
"Kloosterlanden" te Deventer. ln de directe 
omgeving zijn diverse representatieve 
bedrijfsobjecten gesitueerd.




Door haar ligging in de directe nabijheid van de 
op- en afritten van de rijksweg A1 is het gebouw 
zeer goed bereikbaar. Een tweetal af- en opritten 
zijn op minder dan 5 autominuten gesitueerd.







Oppervlakte

De totale oppervlakte bedraagt ca. 795 m2, en is 
als volgt verdeeld:




Begane grond

Kantoorruimte ca. 275 m²


Bedrijfsruimte (hoog) ca. 145 m²

Bedrijfsruimte (laag) ca. 100 m²




1e verdieping

Kantoorruimte ca. 190 m²

Presentatieruimte ca. 85 m²







Opleveringsniveau

Het object is recentelijk inpandig fors 
gemoderniseerd, zo beschikt het gebouw onder 
andere over:

- nieuwe systeemplafonds met LED-verlichting,

- glasvezelverbinding (dark fiber),

- alarminstallatie,

- elektrische rolluiken aan de binnenzijde,

- elektrische schuifpoort,

- beveiligd glas,

- nieuw sanitair en

- 176 (!) stuks zonnepanelen op het dak met een 
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totaal vermogen van 51.040 Wp.




Het object beschikt over een EPA-U A-label.






Parkeergelegenheid

Het afsluitbare buitenterrein ter grootte van ca. 500 
m² is volledig bestraat en beschikt over voldoende 
parkeermogelijkheden.







Huurprijs vanaf:

€ 64.000,-- per jaar, te vermeerderen met BTW.







Huurbetaling

Per maand, vooruit te betalen.







Huurtermijn

In overleg.







Omzetbelasting

Er is sprake van een BTW-belaste verhuur.







Aanvaarding

In overleg.







Huurprijsaanpassing

De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast 
overeenkomstig de maandprijsindexering volgens 
de CBS-cijfers ''alle huishoudens'', voor het eerst 1 
jaar na huuringangsdatum.







Zekerheidsstelling

Bankgarantie/waarborgsom ter grootte van een 
bruto betalingsverplichting van drie maanden huur 
inclusief servicekosten en BTW.







Huurovereenkomst

De te sluiten huurovereenkomst zal worden 
opgemaakt conform het model welke door de 
Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 is 
vastgesteld en op 17-2-2015 is gedeponeerd bij de 
griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar 
ingeschreven onder nummer 15/20 tevens 
gepubliceerd op de website www.roz.nl, met 
aanvullende bepalingen door verhuurder.









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.
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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


