
TE KOOP

Markt 21
Budel

€ 575.000 k.k.
Vraagprijs:

 480m²
 435m²

Oppervlakte:
Perceel:



KENMERKEN

Hoofdkenmerken

Vraagprijs € 575.000 k.k.

Type winkelruimte Andere

Hoofdtype

Bouwjaar 1970

Renovatiejaar 1994

Algemene staat Normaal

Afmetingen

Oppervlakte 480m²

Perceelgrootte 435m²

Extra gegevens

Omgeving A-locatie, Winkelcentrum, Stadscentrum/dorpskern

Sanitair Toilet

Kozijnen Aluminium

Verwarming CV-ketel: Atag HR combiketel

Energielabel

Algemene info

 

In hartje centrum gelegen, grote winkelruimte op de Markt

Brede, ruime etalage met een verdiepte, overdekte entree

Via een brede trap naar de volwaardige winkel verdieping

Totale winkel-/magazijnruimte bedraagt ca. 480 m2.

Optioneel te koop: winkel (nr. 20) met woonappartement (nr. 21a) € 525.000,= k.k.



OMSCHRIJVING
RIANTE WINKELRUIMTE MET KANTOOR EN MAGAZIJN OP DE BEGANE GROND, GELEGEN IN
HARTJE CENTRUM IN BUDEL !
Bouwjaar: 1970.

Vloeroppervlakte winkelruimte:

* Begane grond ca. 240 m² (incl. magazijn, keuken en kantoor).
* Verdieping ca. 240 m² (incl. magazijnruimte).

Indeling winkelruimte:

Ruime winkelruimte, totale afmeting ca. 29,50 m. x 8,40 m. Met aluminium winkelpui (front ca.
8,00 meter breed) met rondom een granieten afwerking. De toegangsdeur is voorzien van een
elektrisch rolluik.
De vloer van de winkel is afgewerkt met een hoogwaardige PVC-vloer, stucwerk wanden en
een systeemplafond met TL-armaturen (LED).
Aan de achterzijde van de winkelruimte is er een magazijn, toilet, kantine en kantoor
aanwezig. Achteringang (rolluik) en (interne) trapopgang naar de verdieping.

De verdieping (betonnen verdiepingsvloer) is goed bereikbaar via een brede trap vooraan in de
winkel. De verdieping is grotendeels als verkoopruimte in gebruik, achterin een deel als
magazijnruimte.

Aan de voor- en achterzijde is momenteel een brede doorgang naar het naastgelegen
winkelpand met woonappartement. Dit wordt aangepast afhankelijk van de toekomstige
situatie.

Bijzonderheden:
- Grote winkelruimte, uitstekend gelegen in hartje centrum
- Autovrije zone, mooi plein met o.a. Schepenhuis en fontein
- Brede, ruime etalage met een verdiepte, overdekte entree
- Nutsvoorzieningen zelfstandig aanwezig
- Optioneel te koop, winkel aan linkerzijde (nr. 20) met woonappartement (nr. 21a)

Informeer naar de voorwaarden en mogelijkheden op ons kantoor.
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FOTOPAGINA

In hartje centrum gelegen, riant winkelpand
met een evengrote boven etage.

Het huidige winkelpand is verdeeld in twee
delen. Aan de rechterzijde bevindt zich een
winkelruimte (nr. 21) op de begane grond en
met een brede vaste trap naar de 1e etage,
zijnde winkelruimte en magazijn. Optioneel
ligt aan de linkerzijde een ruime
winkelruimte (nr. 20) met een
woonappartement (21a) op de verdieping.

De winkel is via een fraaie, brede aluminium
winkelpui met overdekte entree
toegankelijk.



FOTOPAGINA

Kassa in de winkel met o.a. vooraan de
brede trap, welke toegang geeft tot de
winkelruimte op de verdieping, welke
eenzelfde vloeroppervlakte heeft.

Winkelruimte, afgewerkt met een pvc en
laminaatvloer, stucwerk wanden en een
panelen plafond met LED inbouwverlichting
en diverse spots.

Aan zowel de voor- als achterzijde van de
winkels is er een doorgang gerealiseerd,
welke de twee winkels verbindt. In beginsel
wordt dit teruggebracht in de in de
oorspronkelijke staat, zijnde twee separate
winkels.
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FOTOPAGINA

Achter in de winkelruimte bevindt zich een
kantine / keuken met een toiletruimte.

Vanuit de rechter winkelruimte met een
vaste trap naar de verdieping met een open
winkelruimte en een magazijnruimte.

Links achterin op deze verdieping bevindt
zich een (interne) trap naar de begane grond
nabij de kantine.
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FOTOPAGINA

Via de bestrate en afsiuitbare oprit toegang
tot de achterzijde van het pand. Op de oprit
geldt een recht van weg t.b.v. de
naastgelegen panden. Achterzijde is
voorzien van rolluiken.

Er bevindt zich voldoende (gratis)
parkeergelegenheid in de directe omgeving.



FOTOPAGINA

Deze uitstekend, centraal gelegen
winkelruimte, ligt op de autoloze Markt.
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KADASTRALE KAARTPLATTEGROND


