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PROJECTINFORMATIE
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Kantoorruimte te huur op een goede zicht locatie in het centrum van Sittard. Totaal ca. 370 m2 waarvan nog ca. 
225m2 beschikbaar. Er bestaat de mogelijkheid om ook deelruimtes te huren vanaf 40-50 m2. Ideale kantoorlocatie 
voor ZZP'ers, webshops, (semi)- overheidsinstellingen of maatschappelijk organisaties. 




In overleg met de verhuurder kunnen wij u een op maat gemaakt aanbod doen voor vierkante meters! Er zijn diverse 
kantoorunits in verschillende maten vanaf 40 m2. ca. 150 m2 is reeds verhuurd aan een maatschappelijk organisatie.




KANTOORRUIMTE

Instapklaar met vloerbedekking, systeem plafond met verlichtingsarmaturen, toiletgroepen dames en heren, 
invalidentoilet, kabelgoten en serverruimte. Volledig ingerichte grote pantry/keuken. Mede gebruik kantine en 
spreek/conferentiekamer. In het souterrain 2 ruimtes aanwezig voor opslag. 




LOCATIE

Kantoorruimte is gelegen op loopafstand van het NS station van Sittard in het centrum. met alle stedelijke 
voorzieningen zoals winkels, supermarkten en historische binnenstad. Zicht locatie, ter hoogte van de kruising van de 
Rijksweg en de Wilhelminastraat, schuin tegenover hotel ‘de Prins’. 

De entree is bereikbaar via een trappartij en een hellingbaan.




HUURCONDITIES

- € 120,- per m2 /per jaar

- Additioneel servicekosten € 35,- per m2 / jaar

- Servicekosten inclusief verbruik gas , water en elektra met jaarlijkse verrekening (excl. Wifi), VVE kosten en 
onderhoud CV

- Bij beschikbaarheid kunt u uw metrage uitbreiden

- Huurperiode minimaal 1 jaar met optie voor 2 jaar. Ook mogelijk 5 jaar met stilzwijgende verlenging voor 5 jaar 

- Waarborgsom 3 huur maanden

- Opzegtermijn 3 maanden aan einde huurperiode (bij minimaal 1 jaar huur); bij 5 jaar huur opzegtermijn van 1 jaar




PARKEREN :

In overleg met de gemeente Sittard-Geleen zijn parkeerplaatsen te huur op het parkeerdek behorende bij de 
appartementen. In de directe omgeving zijn diverse parkeervoorzieningen aanwezig voor betaald parkeren. Tevens 
biedt de VVE ook parkeerplaatsen te huur aan.
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BESTEMMING :

Het gebouw is binnen vigerend bestemmingsplan "Centrum Sittard.”, vastgesteld op 26-06-2013, bestemd als 
“Wonen en zakelijke dienstverlening”. Het bestemmingsplan is op eerste aanvraag beschikbaar via ons kantoor.

Volgens artikel 1 lid 49 van het bestemmingsplan luidt de definitie van zakelijke dienstverlening: een kantoor of een 
bedrijf met een publieksgerichte functie dat in hoofdzaak is gericht op het ter plaatse bedrijfsmatig verlenen van 
diensten aan of ten gerieve van bedrijven/personen, zoals een voorlichtings-, advies-, reis- en uitzendbureau, een 
makelaars- en/of verzekeringskantoor of bank. Blad 2 van 3 Artikel 2.12 lid 1.a.2° van de Wabo biedt de mogelijkheid 
om vergunning te verlenen in de in het Besluit omgevingsrecht (Bor), bijlage II, hoofdstuk IV aangewezen gevallen




OVERIG

- Huurbetaling: Per maand vooruit.

- Huurovereenkomst: Standaard ROZ huurovereenkomst (model 2015).

- Btw: De verhuur is niet belast met BTW.

- Indexering huur: Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het 
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI voor alle huishoudens (2006=100), 
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de 
huurprijs van het voorafgaande jaar.




OPLEVERING :

In huidige staat.




AANVAARDING :

In overleg / op korte termijn mogelijk.




BEZICHTIGING

Uitsluitend na afspraak met makelaar. Dit object wordt collegiaal aangeboden met van der Loo Vastgoed. 



LIGGING & BEREIKBAARHEID
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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 is de moderne 

manier om uw bedrijfspand te verhuren of 
verkopen op alle grote aanbodsites, met 
begeleiding van een NVM-bedrijfsmakelaar, 
voor een vast éénmalig tarief.




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


