
Te HUUR 

 

 

 

 
Adres: 't Veld 3 S, 6666 MK Heteren 

 

Huurprijs € 30.000 / jaar excl. BTW 

 

Huurtermijn: Tenminste 1 jaar 

 

Geen service kosten 

 

Aanvaarding in overleg 

  



Omschrijving  
 
Centraal gelegen op bedrijventerrein Poort van Midden Gelderland Zuid, Een uitstekende bereikbaarheid 
vanwege de directe ontsluiting met de snelweg A50 en N837 (directe verbinding met Arnhem- Zuid).  
 
Bedrijfsruimte algemene specificatie 

- Op zichtlocatie gelegen, zuid ligging;  
- Gebruiksoppervlakte van 315 m2  
- Bruto inhoud van 1174 m3.  
- Een goed onderhouden bedrijfsunit  
- Bouwjaar 2008, nivo woning bouw d.m.v. spouwmuur 
- Goede lichtinval met zonwerende folie 
- Voorzien van verlichting, verwarming, mechanische ventilatie en netwerkbekabeling;  
- De bedrijfsunit is aangesloten op het glasvezelnetwerk voor internet en telefonie;  
- Beschikt over 6 (8) parkeerplaatsen (72 m2);  
- Dak voorzien met zonnepanelen 

 
Begane grond: 

- Ruimte voor een magazijn/werkplaats,  
- De begane grond telt 157,5 m2. 
- Vrije hoogte begane vloer is 4 meter;  
- Betonvloer met vloer belasting van 1500 kg per m2;  
- Voorzien van een overheaddeur en een loopdeur 
- Krachtstroom, heater, en te openen ramen.  
- Vaste trap naar de verdieping.  
- Hal met Dames en herentoilet en een wastafel  
- Ingemaakte kasten met meterkast in hal 

 
Eerste verdieping  

- Kantoorgedeelte:  
- Deze is opgedeeld in 3 ruimtes.  
- Waarvan tussen de twee achterste kantoren openslaande deuren zijn geplaatst, deze zijn voorzien van 

dubbel glas.  
- De verdieping telt 157,5 m2.  
- Verdieping belasting van 400 kg per m2;  
- De kantoren zijn voorzien van airco, mechanische ventilatie en een systeemplafond;  
- De keuken is voorzien van een werkblad, spoelbak met een kraan, koelkast, vaatwasser, magnetron en 

opbergruimte.  
 

 
Op dit centraal gelegen bedrijventerrein zijn onder andere de volgende internationale en nationale bedrijven 
gevestigd:, Kruidvat distributiecentrum, Porsche Centrum Nederland, Wijnveen International BV, McDonald’s, 
Besli Import en Export BV, Wijnmalen Hausmann Import NV enz. Ook zijn er woonwinkels, bouwbedrijven, 
auto/motorbedrijven, een tankstation en een carwash op het bedrijventerrein gevestigd.  
 
In verband met de beveiliging is het bedrijventerrein s’ avonds vanaf 23.00 uur tot 06:00 uur afgesloten 
middels toegangspalen bij beide ingangen.  
 
De op het bedrijventerrein gevestigd bedrijven hebben uiteraard ten alle tijde toegang middels een pas 
waarmee de toegangspalen geopend kunnen worden.  
 
Binnen 1 kilometer van A50, welke verbinding heeft met A15, A12 en A325, met daardoor er een snelle 
verbinding naar steden zoals Arnhem, Nijmegen, Rotterdam en Utrecht.  
 
Via de functieaanduiding op ruimtelijkeplannen.nl. kunt u direct inzien welke bedrijven toegestaan zijn volgens 
het bestemmingsplan. Algemeen zijn dit bedrijven tot en met categorie 3.2.  
 



Aanvaarding in overleg. 

 
 
Locatiekaart 

 

 

Bereikbaarheid  
Snelweg op- en afrit:  Op minder dan 500 m  

Bushalte:   Op 500 m tot 1000 m 

Centrum Heteren:  Op 2 km afstand  

 

’t Veld 3S 



 

 



 


