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PROJECTINFORMATIE
Hei-Grindelweg 73, Heerlen

Praktijkruimte te huur, wachtruimte  en gehandicapte toilet, kamer is voorzien van airco, koud en warmwater Cv , 
openbare parkeerplaatsen zijn gratis en bus stop vlak voor de deur.




Kamer is volledig gestoffeerd, en gemeubileerd en voorzien van behandeltafel.




Beschikbare unit:




Nieuw te huur aangeboden : kamer  op 1 ste etage ideaal voor Psycholoog- Coaching. Kamer is Gestoffeerd en 
gemeubileerd, airco  aanwezig ruim daglicht aanwezig. Toilet op deze etage aanwezig. Huur € 425,-  Incl. G.W L.  geen 
BTW toeslag.




Tevens  te huur kamer op begane vloer, beschikbaar 4 werkdagen, Huur € 395,- inclusief G.W.L.  geen BTW toeslag. 
Kamer is gestoffeerd ,  gemeubileerd en tevens massagetafel aanwezig.




Parkeren




Gratis openbare parkeerplaatsen 25 stuks aanwezig, rondom het pand gelegen. 




Wijkgericht werken 24/7 




Het betreft een hoekpand met hoofd entree /wachtruimte Hei-Grindelweg 73 en een aparte zij entree op 
Mgr.Hanssenstraat 2 die gelegen is aan de winkelstraat en doorgangsweg naar school en kerk, en de entree van de 
wijk met een goede zichtlocatie en gratis parkeren.




Middels de hoofdingang is binnendoor de bovenetage bereikbaar , tevens met aparte ingang waardoor men niet 
door de wachtruimte naar boven moet gaan.




Zeer geschikt voor wijkgericht werken of als behandelruimte. De ruimte maakt zeer rustig werken mogelijk, ook voor 
groepen geschikt, 24/7 bereikbaar. Ook voor Fysiotherapie is er op korte termijn een nevenlocatie mogelijk op 
begane grond.




Door de keuze van de eigen entree op Mgr.Hanssenstraat is uw volledige identiteit middels een buitenbord volledig 
waar te maken. Openbaar vervoer en gratis parkeerruimte ruim aanwezig .
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Bestemming




Welzijn en gezondheidszorg , bij twijfel over het toestaan van uw bedrijfsvoering adviseren wij u om zelf contact op 
te nemen met de gemeente Heerlen.




Ligging en Bereikbaarheid




De kantoor-/praktijkruimte is gelegen op de hoek van de Hei-Grindweg en Mgr. Hanssenstraat 2. Het hoekpand is 
gelegen in een aan de ene zijde woonomgeving en aan de andere zijde winkelstraat. Eveneens is een basisschool op 
korte afstand gelegen waardoor het eveneens ideaal is voor een Logopie praktijk. Het is uitstekend bereikbaar 
middels de diverse uitvalswegen naar de omliggende dorpskernen en op circa 5 km de op en afritten van de A76 
(Leuven, Belgie – Aachen, Duitsland) die ook direct aansluiting heeft op de A2. Middels openbaar vervoer is het pand 
ook uitstekend bereikbaar.  




Huurcondities 




Huurprijs ruimte: € 425,- per maand Vrij van BTW en Inclusief gas water licht en wekelijkse reiniging.

Huurtermijn: In overleg, een meerjarige huurovereenkomst geniet de voorkeur. 

Servicekosten: Verwerkt in de totale huurprijs, huurbedrag is  All.inclusief.

Aanvaarding: In overleg/ Per direct.

Opzegtermijn: 6 maanden.

Zekerheidstelling: Waarborgsom: geen waarborgsom.

Huurindexering: Jaarlijks per 1 Juli 5 % bij contract van 5 jaar 3,5%  De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de 
huurprijs van het voorafgaande jaar. Indexatie voor het eerst 12 maanden na huur  ingangsdatum en zo vervolgens 
jaarlijks.

BTW:Geen, is niet van toepassing.

 

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 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


