
 

 

  

 

Kazernestraat 17 

5928 NL Venlo 

Huurprijs per € 110,- per m²/jaar excl. BTW  

 

Te Huur  

Kantoorruimte van 250 m² met professionele 

uitstraling binnen bedrijfsverzamelgebouw    

De Manufactuur  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Werken in een prachtig onder architectuur 

ingericht bedrijfsverzamelgebouw waarin 

duurzaamheid een centrale rol speelt? Dan is 

deze kantoorruimte van 250 m² binnen De 

Manufactuur zeker iets voor u!  

 

Object 

Het object  heeft een lange voorgeschiedenis 

waarin zo'n 80 jaar lang meubelen werden 

geproduceerd door Leolux. Leolux is nog 

steeds op deze locatie te vinden. In 2013 werd 

het pand volledig verbouwd tot het 

bedrijfsverzamelgebouw zoals het nu is. 

Karakteristieke elementen zijn behouden, oude 

materialen zijn hergebruikt en C2C-materialen 

zijn toegepast geworden. De Manufactuur is 

volledig onafhankelijk van fossiele 

brandstoffen; elektriciteit wordt opgewekt met 

zonnepanelen en olie en gas zijn overbodig 

gemaakt. De aanwezige WKO-installatie zorgt 

voor een perfecte klimaatbeheersing binnen 

het pand. Daarnaast is er vloerverwarming 

aanwezig en zijn er diverse oplaadpunten voor 

elektrische auto's.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beschikbare ruimte is gesitueerd aan de 

patiozijde van het pand. Middels de 

gezamenlijke entree met hal betreedt men het 

pand. De hal biedt de mogelijkheid om 

presentaties en lezingen te houden en hier zijn 

ook de toiletruimtes voor dames en heren 

gesitueerd. Middels de hal is de open 

kantoorruimte van 500 m² aan de linkerzijde te 

betreden. Deze ruimte van 500 m² wordt in 

tweeën gedeeld door een aantal speels 

opgestelde kastenwanden. Tussen deze 

kastenwanden is de pantry gesitueerd. Aan het 

uiteinde van de kastenwanden zijn een aantal 

vergaderruimtes gesitueerd die te reserveren 

zijn middels de Manufactuur-app. De 

rechterhelft van 250 m² en gesitueerd aan de 

prachtige patio is beschikbaar voor verhuur. 

Met een prachtig uitzicht op het groen van de 

binnentuin kan men genieten van genoeg 

daglicht. Direct zonlicht kan buiten worden 

gehouden door de aanwezige lamellen.   

 
 
 



 

Locatie/bereikbaarheid 

Het object is gelegen aan de Kazernestraat te 

Venlo - Blerick. Venlo is bekend om haar 

strategische locatie als centrum voor 

groothandel en logistiek. Naast een goede 

bereikbaarheid via de snelweg is Venlo ook 

goed bereikbaar via water en spoor. Bekende 

bedrijven als Leolux en van Enckevort 

Groothandel BV zijn onder andere in de directe 

nabijheid gevestigd. Het autosnelwegennet 

Duisburg - Venlo - Eindhoven (A-67) en 

Roermond - Nijmegen (A-73) is direct 

bereikbaar vanaf de op- en afritten naar de 

nabij gelegen ontsluitingsweg, de 

Eindhovenseweg. Het Duitse autowegennet is 

op slechts enkele autominuten afstand 

gelegen. Het pand is tevens uitstekend 

bereikbaar met openbaar vervoer, daar het is 

gelegen in de directe nabijheid van een trein-/ 

busstation. 

 

Voorzieningen 
opgeleverd inclusief het volgende:  

- Vergaderruimtes  

- Patio  

- Presentatieruimtes voor events  

- Pantry  

- 24/7 toegang  

- Supersnel (glasvezel)internet 

Parkeren 
Er zijn gezamenlijke parkeerplaatsen voor 

personenauto’s aanwezig op een nabijgelegen 

eigen terrein. Voorts is er voldoende 

parkeergelegenheid rondom het gebied 

aanwezig.   

 
 

 

 

 

 

 

Bijzonderheden 
- Directe beschikbaarheid over glasvezel-

aansluiting  

- Vergader-/presentatiefaciliteiten  

- Een uniek kantorencomplex, centraal gelegen     

  en zeer goed bereikbaar  

- Voldoende parkeergelegenheid  

- Direct een professionele uitstraling  

- Manufactuur-app voor digitale reserveringen 

en services 

 

Huurcondities 
Huurprijs: € 110,- per m² per jaar excl. BTW  

Huurtermijn: flexibel  

Beschikbaarheid: in overleg 

Huurovereenkomst conform ROZ-model 2015 

Jaarlijkse indexatie op basis van de wijziging 

van het maandprijsindexcijfer volgens CPI 

(consumentenprijsindex) 

 

Energie Prestatie Certificaat 
Indien een overeenkomst tot aan- of verhuur 
danwel aan- of verkoop tot stand komt met 
betrekking tot dit object heeft huurder of koper, 
afhankelijk van het type object, recht op een 
Energie Prestatie Certificaat (EPC). Indien u 
een dergelijk certificaat wenst, kunt u dit 
gedurende de onderhandelingen kenbaar 
maken bij VeTeBe BV.  
  
 
De vermelde informatie is van algemene aard 
en is niet meer dan een uitnodiging om in 
onderhandeling te treden. De informatie is met 
zorg samengesteld en uit ons inziens 
betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van 
de juistheid ervan kunnen wij echter geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. Eventueel 
bijgevoegde tekeningen zijn ter indicatie en 
kunnen afwijken van de werkelijke situatie. 
Voorts behouden wij het recht voor dat onze 
opdrachtgever zijn goedkeuring dient te 
verlenen aan een mogelijke transactie met de 
ontvanger van deze informatie. 
 

 
 



 

Kenmerken 
Hoofdfunctie 

Hoofdfunctie  : Kantoorruimte  

Oppervlakte  : 250 m²  

In units vanaf  : 250 m²  

Aantal verdiepingen : 1  

Voorzieningen  : Toilet, pantry, 

verwarming  

Verzamelgebouw : Kantine, 

vergaderruimte, sanitair, pantry/keuken  

Flexplek  : Ja  

Turnkey  : Ja  

 

Gebouw 

Naam gebouw  : De Manufactuur  

Bouwjaar  : 2012  

Onderhoud binnen : Uitstekend  

Onderhoud buiten : Uitstekend 

  

 

  



 

Foto-impressies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plattegrond 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

VeTeBe 
Over ons 
VeTeBe is specialist in onroerend goed: 
verkoop, aankoop, taxaties, verhuur, beheer 
en ontwikkeling. Daarnaast adviseert VeTeBe 
over hypotheken, verzekeringen en andere 
financieringen. VeTeBe opereert in heel 
Noord-Limburg.    
 
Onze diensten: 
- aankoop - verkoop - taxaties 
- hypotheken 
 
Aankoop 
Ook als aankopend makelaar levert VeTeBe 
klinkklare resultaten; juist door die kennis van 
de lokale markt. De specialisten geven 
antwoorden op alle specifieke vragen van een 
klant als diens oog op een woning is gevallen.  
Voor de onderhandeling zijn de makelaars 
natuurlijk ook beschikbaar; als geen ander 
kennen ze de dynamiek van een 
verkoopgesprek. Ze halen er het beste uit. Het 
geeft rust als je weet dat je te alle tijden hierop 
kan terugvallen, op zo’n spannend moment in 
je leven, als je op zoek bent naar je droomhuis. 
Met VeTeBe aan je zijde hoef je niet  te 
twijfelen. 
 
Verkoop 
De makelaar zorgt  er voor dat uw belangen 
als verkoper behartigd worden. Uiteraard 
bemiddelt hij tussen kopers en verkopers, 
maar uiteindelijk staat uw belang voorop. 
Wij zorgen ervoor dat de woning optimaal 
wordt gepresenteerd. 
Dat de kopers juist en volledig worden 
geïnformeerd en dat de nodige voorbehouden 
en juridische aspecten niet uit het oog worden 
verloren. 
 
Taxaties 
VeTeBe beschikt over drie deskundige en 
professionele taxateurs, welke lid zijn van een 
branchevereniging, VBO. Alle leden zijn 
gecertificeerd en mogen taxeren voor NHG én 
alle hypotheekverstrekkers. VeTeBe is 
aangesloten bij het NWWI. Ook beschikt 
VeTeBe over twee gecertificeerde 
bedrijfstaxateurs en een RICS gecertificeerde 
taxateur. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hypotheken 
Nooit geeft VeTeBe twee keer hetzelfde 
hypotheekadvies, want iedere klant is anders. 
Belangrijker nog is dat een advies je gegoten 
moet zitten. Het moet je financiële 
bewegingsvrijheid geven, zodat je lekker kunt 
leven.  
Daarbij wordt er met alles rekening gehouden: 
woonlasten, de aflossingsvorm, de zekerheid 
van de rente, wat gebeurt er bij 
arbeidsongeschiktheid en nog veel meer. Een 
klant krijgt achteraf nooit verrassingen. 
 
Meer informatie 
Wilt u meer informatie of een afspraak? 
Stuur ons een e-mail, bel ons of loop binnen bij 
een van onze kantoren.  
  
Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag van    
09.00 uur tot 17.30 uur 
Zaterdag op afspraak  
van 09.00 uur tot 15.00 uur  

Vestiging Tegelen:  
Grotestraat 84a, 5931 CX  TEGELEN   
 
Vestiging Venlo: 
Koninginneplein 1, 5911 KK VENLO  
 

Tel.     077-326 26 00 
info@vetebe.nl 
www.vetebe.nl 
 


