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Huurprijs € 5.000,-

per maand excl. BTW



Kenmerken

Overdracht

Huurprijs € 5.000,-  per maand

excl. BTW

Status Beschikbaar

Aanvaarding Direct.

Bedrijfsruimte

Oppervlakte 522 m²

Voorzieningen o.a. Vrije hoogte ca. 7.0 m

Elek. overheaddeur

Vloerverwarming

Entresolvloer

Krachtstroom.

Kantoorruimte

Oppervlakte 350 m²

Voorzieningen o.a. Alarm

Vloerverwarming-/

koeling

Diverse -
�

kantoor

compartimenten.

Buitenterrein

Ligging Bedrijventerrein.

Bijzonderheden Kantoorruimten kunnen 

tegen een vergoeding  
gemeubileerd worden 

gehuurd.

Deelverhuur is mogelijk.





- Betonvloeren.
 - Technische ruimte;


 - Doorgang naar entresolvloer bedrijfsruimte.


Bedrijfsruimte:
 

- Krachtstroomvoorzieningen;
 Buitenterrein:

- Vrije hoogte deels circa 7.0 m;
 - Geheel bestraat middels deels asfalt,

- Elektrisch bedienbare overheaddeur 
   klinkerverharding en tegels;

  (5.0 m x 5.5 m);
 - Hekwerk met toegangspoort;

- Lichtstraat;
 - Buitenverlichting.

- Vloerverwarming;
 

- Diverse loopdeuren;
 
 Parkeren/buitenterrein

- Persluchtringleidingen:
 Op eigen terrein zijn ruim voldoende 
- Verlichtingsarmaturen;
 parkeerplaatsen aanwezig. Het gehele 
- Entresolvloer met stalen balustrade;
 buitenterrein is verhard en voorzien van een 
- Kantineruimte;
 hekwerk met toegangspoort.

- Opslagruimte;
 

- Wastrog;
 
 Huurprijs

-  Toiletgroep voorzien van urinoir, toilet en
 € 5.000,- per maand excl. BTW (inclusief 
   wastafel ; 
 normaal gebruik gas/water/elektra/internet/
-  Vluchtwegaanduidingen.
 alarm).



 

Kantoorruimte:
 
 Huurbetaling

- Voorportaal met dubbele toegangsdeur;
 De huurpenningen inclusief BTW dienen te 
- Volledig ingerichte meterkast;
 worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

- Dubbele glazen deur;
 

- Tegelvloer t.p.v. entree/keuken/toiletgroep/
 
 Huurperiode

  opslagruimte;
 In nader overleg.

- Systeemplafond met ledverlichting;
 

- Alarm;
 
 Huurprijsaanpassing

- Balie;
 Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na ingangsdatum 
-  Lamellen;
 huurovereenkomst, op basis van de wijziging 
- Glasvliesbehang;
 van het maandprijsindexcijfer volgens de 
- Wandcontactdozen;
 Consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle 
- Pantry voorzien van koelkast en vaatwasser;
 Huishoudens (2015 = 100), zoals gepubliceerd 
- Opslagruimte met uitstortgootsteen;
 door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
- Toiletgroep met dubbele wastafel, urinoir en
 (CBS).

   toilet begane grond;
 

- Vloerverwarming-/koeling middels Itho
 
 Zekerheidstelling

   Daalderop Hp Cool Cube en Hp Base Cube;
 Een garantie ter grootte van een 
- Deels vloerbedekking/ deels PVC
 betalingsverplichting van 3 maanden huur 
  vloerafwerking t.p.v. kantoorruimte/algemene 
 inclusief BTW.

  ruimten;
 

- Stalen trap met houten treden;
 
 Oplevering

- Rookmelders;
 Per direct.

- 1 kantoorcompartiment op de begane grond;
 

- 2 kantoorcompartimenten op de verdieping
 
 Huurovereenkomst

  deels voorzien van tapijt en deels voorzien
 De te sluiten huurovereenkomst zal worden 
  van een PVC vloerafwerking;
 opgemaakt conform het model dat door de 
- Pantry voorzien van koelkast en vaatwasser;
 Raad van Onroerende Zaken is vastgesteld op 
- Opslag-/archiefruimte met patchkast en luik
 30 januari 2015, met bijbehorende Algemene 
  naar dak;
 Bepalingen met diverse aanpassingen aan 
- Douche t.p.v. verdieping;
 verhuurders zijde.



Bijzonderheden

In overleg kunnen de kantoorruimten, tegen 
een nader te bepalen vergoeding, 
gemeubileerd worden gehuurd.




Verhuur geschiedt onder voorbehoud van 
definitieve goedkeuring verhuurder.




Deelverhuur is mogelijk. 





 Algemeen


Al het bovenstaande betreft informatie omtrent 
de verhuur van “Kleverskerkseweg 10 ” te 

Middelburg. De informatie is met zorg 
samengesteld, maar voor de juistheid ervan 
kan door Synchro Bedrijfsmakelaardij geen 
aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan 
de vermelde gegevens enig recht worden 
ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze 
informatieverstrekking niet als aanbieding of 
offerte mag worden beschouwd.



Locatie op de kaart













Plattegrond begane grond



Plattegrond verdieping



Heeft u interesse?

Nieuwe Haven 2

4331 JX  Middelburg




088-796 24 76  | info@synchrobedrijfshuisvesting.nl

www.synchrobedrijfshuisvesting.nl


