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Hoogwaardig afgewerkt riante Showroom met kantoorunit beschikbaar aan de Televisiestraat 286 in Den Haag. De 
unit is gelegen in een bedrijfsverzamelgebied en is gezien het afwerkingsniveau uitermate geschikt voor showroom, 
kantoorruimte, gezondheidszorg of maatschappelijke doeleinden.




Met name voor ondernemers in het midden-, kleinbedrijf biedt deze unit qua omvang en indeling uitstekende 
perspectieven en is het door haar uitstraling een absoluut visitekaartje voor haar gebruiker.





Metrages (BVO)





Begane grond: circa 196 m2 BVO 

1e verdieping: circa 196 m2 BVO




De mogelijkheid is aanwezig om het pand op te splitsen in twee appartementsrechten. In dat geval zal er voor de 
eerste verdieping een extra ingang gecreëerd moeten worden aan de achterzijde van het pand bij de overheaddeur. 
Voor meer informatie omtrent de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de Online Bedrijfsmakelaar.





Indeling




Begane grond is volledig showroom. Links achter is kantine en recht achter is een kantoor. Achteruitgang bestaat uit 
een eventueel parkeer garage, trap naar eerste etage met ruime trapkast.




De achterhal is voorzien van een overheaddeur waardoor er gemakkelijk grote goederen naar binnen kunnen worden 
gebracht.




De eerste verdieping is te bereiken middels een vaste trapopgang en bestaat uit meerdere kantoor-/ of

trainingsruimten. Verder bevindt zich daar een ruime kantine met keukenopstelling. Over de volle breedte van het 
pand bevindt zich een ICT trainingsruimte met alle faciliteiten. Vijf bergkasten zorgen voor het veilig opbergen voor 
de ICT spullen.




Over de gehele breedte zijn raampartijen gesitueerd in een L-vorm. In de raampartijen bevinden zich drie 
tuimelramen. Het geheel heeft een schitterende lichtinval en de prachtige bomen zorgen voor een koele bries. Voor 
de raampartijen bevinden zich aan de binnenkant stevige elektrisch bediende rolluiken
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Op het eind van de gang rechts bevinden zich de Dames en Heren toiletten.




Ter beveiliging van de achteruitgang bevindt zicht voor de overheaddeur een gesloten stalen rolluik middels een 
afstandsbediening wordt de rolluik elektrisch bediend.





Parkeren




Op het gemeenschappelijke binnenterrein bezit no. 286 twee private parkeerplaatsen met beugels. In de omgeving is 
voldoende parkeergelegenheid, overdag kunt u hier gratis gebruik van maken.





Ligging en bereikbaarheid.





De showroom/kantoorunit is gelegen in een bedrijfsverzamelgebied met een diversiteit aan aanwezige

bedrijven. De locatie is uitstekend bereikbaar met de auto, tram of bus. In de nabijheid zijn diverse busen tramhaltes 
gelegen.





Het pand ligt

- 2 km van station Holland Spoor

- 3 km van station Den Haag Centraal

- ½ km van de Haagse Markt

- 2½ km van de Prinsen gracht (Centrum)




Dit object ligt kadastraal in het Centrum





Optimale inbraak beveiliging




Raampartijen begane grond middels open bewerkte stalen rolluiken in totaal ± 27m.





Brand beveiliging




Alle stalen staanders en liggers zijn met brandvertragende no-Branda bekleed. Onder de stalen dakplaten zijn 
steenwol platen aangebracht werkt isolerend en brandvertragend. Verder is de eerste verdieping helemaal voorzien 
van een systeemplafond(196 m2). Dit werkt brandvertragend, warmtewerend en geluiddempend.
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Opleveringsniveau


• Dubbele beglazing (2cm spouw)


• Stalen rolluiken (elektrisch)

• Aluminium kozijnen

• Parketvloer op de eerste verdieping

• Tegelvloer op de begane grond

• Wandconvectoren

• Systeemplafond met inbouwverlichting

• Internet- telefonieaansluitingen en netwerkaansluiting in de ICT ruimte

• Stucwerkwanden (Knauf systeem)

• Dames- en herentoiletten

• Keuken voorzien van combi magnetron en hete lucht oven en kookplaat 





Bijzonderheden


- Optimale mogelijkheden met dit pand.


- Aanvraag bewoning van eerste verdieping

- Eventuele zonnepanelen en zonneboilers.





Koopcondities




Verkoopprijs bij opbod te beginnen bij: € 850.000,- k.k.




In overleg met de verkoper is een splitsing in twee appartementsrechten bespreekbaar. 




VvE: € 173,- per maand incl. BTW

Zekerheidsstelling: Waarborgsom of bankgarantie van 10% van de koopsom. De koper dient deze 2 weken ná het 
vervallen van de ontbindende voorwaarden bij de desbetreffende notaris te deponeren.

Erfpacht: Eeuwigdurend afgekocht.

Aanvaarding: In overleg





Goedkeuring




Het bovenstaande is onder finaal voorbehoud van de eigenaar.
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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! 

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.

ALGEMENE INFORMATIE



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


E


I

085- 020 1028

info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

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.



T         085- 020 1028

E         info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

I          www.onlinebedrijfsmakelaar.nl


