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Te huur aangeboden, prachtige statige praktijkruimte van 40 m2 ( 30m2 + 12 m2) in het Statenkwartier.




Ben jij op zoek naar een droomlocatie voor jouw medische of beautypraktijk zodat je jouw cliënten- of patiënten 
kring kan uitbreiden? Dan ben je vast geïnteresseerd in het voeren van jouw praktijk in een prachtig monumentaal 
neo-renaissance gebouw in het Statenkwartier in Den Haag.




Onze Center of Excellence in Esthetische Beauty & Health aan het Statenkwartier heeft een prachtige ruimte 
beschikbaar van 40 m2 voor een specialist(e) die deel wil uitmaken van onze familie. Ook reacties van diëtisten en/of 
lifestyle coaches zijn welkom!





Wat biedt Essential Aesthetics




Een prachtige, lichte ruimte in een monumentaal pand. Een vaste huurprijs inclusief gas, water, licht en alle 
administratieve kosten. Niet onbelangrijk, als huurder kan je zonder bijkomende kosten gebruik maken van een 
luxueus volledig ingerichte wachtruimte. Extra bonus: in overleg kan je gebruik maken van ons uitgebreide 
bedrijfsdatabase om jouw praktijk bij onze cliënten te introduceren!





Over Essential Aesthetics




In ons neo-renaissance monumentaal pand in het Statenkwartier kun je niet alleen terecht voor kwalitatief 
hoogwaardige en veilige esthetische chirurgie en anti-aging, maar ook voor beautybehandelingen, massagetherapie, 
preventief DNA-onderzoek en lifestyle coaching. Onze kliniek is geboren uit de passie en ambitie van een vrouw. Haar 
passie voor schoonheid en een diep gevoel van dankbaarheid voor alles wat ons lichaam ons geeft heeft geleid tot 
haar levenswerk: de eerste Centre of Excellence in Beauty & Health




Essential Aesthetics brengt alle beauty en anti-aging disciplines die de moderne vrouw van vandaag nodig heeft om 
op een gezonde en verantwoorde manier te blijven stralen samen in de eerste ISO certified 'Centre of Excellence in 
Beauty' in Den Haag. 




In dit bijzondere pand werken Nederlandse en internationale artsen, ervaringsdeskundigen, plastische chirurgen, een 
lifestyle coach, schoonheidsspecialiste en een expert in voedingssupplementen samen om het beste resultaat te 
garanderen.
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Reageren




Hoor jij binnenkort ook bij ons Centre of Excellence? Neem zo snel mogelijk contact op met Brindusa Gritu [tel: 
0652595400 of mail], eigenaresse van Essential Aesthetics en kom de sfeer proeven!
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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
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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.
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