
 

 

  

 

De Gruisdonk 8 

5928 RT Venlo 

Vraagprijs € 775.000,00 kosten koper  

 

Te Koop  

Op zichtlocatie gelegen bedrijfsruimte, 

bestaande uit kantoren met showroom en 

bedrijfshal 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Object 
Dit in goede staat verkerende bedrijfspand, 

bestaande uit kantoorruimtes/showroom en 

bedrijfshal is oorspronkelijk gebouwd in 2003. 

In 2015 zijn er in de voormalige showroom 

nieuwe kantoorruimtes gerealiseerd middels 

het box-in-box principe.  

De kantoorruimtes en bedrijfshal zijn 

eenvoudig van elkaar te splitsen, daar beide 

gedeeltes zijn v.v. een eigen meterkast en 

eigen huisnummer. Het totale object is 

opgetrokken uit een staalconstructie met 

wanden uit sandwichpanelen en aluminium 

kozijnen met dubbelglas.  

Het dak is opgebouwd uit geprofileerde en 

geïsoleerde dakplaten met een bitumineuze 

dakbedekking. Het buitenterrein is omheind en 

v.v. twee afsluitbare poorten.  

De Locatie 
Het object is gelegen op het bedrijventerrein 

Ubroek in het westen van Venlo en op een 

zichtlocatie aan de Venrayseweg.  

Ubroek is een van de nieuwere 

bedrijventerrein van Venlo en ontwikkeld vanaf 

2002. Het is gelegen tussen de bestaande 

bedrijventerreinen van Venlo Trade Port en de 

woonbebouwing van Blerick en kenmerkt zich 

met name door de automobielbranche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast vind je hier kleinschalige (schone) 

industriële en groothandelsbedrijven. 

Bereikbaarheid 
Het object is met de auto zeer goed 

bereikbaar. De op- en afritten naar en van het 

autosnelwegennet Venlo - Eindhoven (A-67) 

en Venray-Nijmegen (A-73) zijn op korte 

afstand van het bedrijventerrein gesitueerd.  

Door de ligging van Venlo nabij de Duitse 

grens is aansluiting op het Duitse 

autowegennet in de directe nabijheid. Directe 

aansluiting van het treinstation op het 

bedrijventerrein en de diverse aantal bushaltes 

in de directe omgeving zorgen ervoor dat het 

object ook met openbaar vervoer uitstekend te 

bereiken is. 

Indeling  
Middels de ruime entree met dubbele loopdeur 

betreedt men de ruime hal v.v. grote 

raampartijen.  

Deze entree waar ook de meterkast is 

gesitueerd geeft toegang tot de showroom, 

bedrijfshal, gang met server- en 

techniekruimte, keuken en toiletgroepen en de 

trap met toegang naar de kantoorruimtes op de 

eerste verdieping.  



 

De entree en showroom op de begane grond 

worden gescheiden middels glazen wanden 

welke zorgen voor een luxe uitstraling. De 

showroom van c.a. 180 m² is ook wel te 

gebruiken als kantoorruimte.  

De ruimte is v.v. een geluidsabsorberend 

plafond, airconditioning en gevlinderde 

betonvloer met vloerverwarming en vloerdozen 

met elektrapunten. Middels de dubbele deur is 

de kantoorruimte/conferentieruimte van c.a. 50 

m² te bereiken.  

Ook deze ruimte is v.v. een gevlinderde 

betonvloer met vloerverwarming en 

airconditioning. Op de gang is de keuken 

gesitueerd welke is v.v. een koelkast en 

elektrische boiler t.b.v. warm water.  

Halverwege de gang is een gescheiden 

dames- en heren toilet met portaal met 

wastafel. Aan het uiteinde van de gang is de 

serverruimte met patchkast en airconditioning 

gelegen.  

Op de eerste verdieping zijn 3 ruimte 

kantoorruimtes gelegen van circa 23 m², 43 m² 

en 77 m². Deze kantoorruimtes zijn v.v. 

vloerbedekking en systeemplafonds met 

separaat te reguleren airconditioning.  

Via de overloop zijn de printer-/archiefruimte, 

entresol/opslag en een kleine kantoorruimte 

van circa 7 m² te betreden. Middels de 

entresol/opslagruimte komt met via de vaste 

trap in de bedrijfshal. Beneden de entresol is 

de kantine van circa 36 m² gesitueerd.  

De bedrijfshal is v.v. een monolithisch gestorte 

vloeistofdichte betonvloer, gasheaters en 

plafondventilators, 4 elektrische 

overheadpoorten en krachtstroom.  

De werkruimte van circa 16 m² is geheel 

betegeld, v.v. tegelvloer, systeemplafond en 

perslucht. Middels de werkruimte komt men in 

de wasruimte met separaat toilet.  

De kantoorruimte van circa 35 m² heeft een 

aparte toegang (huisnummer 8a) met 

meterkast en hoge aansluitwaardes. De 

kantoorruimte is v.v. systeemplafond en 

tegelvloer. Vanuit hier is de gescheiden 

dames- en herentoilet met portaal met wastafel 

te bereiken.  

Het buitenterrein van circa 1.180 m² is geheel 

omheind en er is  voldoende parkeer-

gelegenheid op eigen terrein.  

Indeling in m² (v.v.o.) 
 

Kantoren Begane grond:  

- Showroom : circa 180 m²  

- Kantoorruimte 1 : circa 50 m²  

- Serverruimte : circa 5 m²  

- Techniekruimte : circa 4 m²  

Totaal : circa 239 m²  

 

Kantoren Eerste verdieping:  

- Vergaderruimte : circa 23 m²  

- Kantoorruimte 2 : circa 43 m²  

- Kantoorruimte 3 : circa 77 m²  

Totaal : circa 143 m²  

 

Bedrijfshal Begane grond:  

- Werkplaats : circa 329 m²  

- Kantine : circa 36 m²  

- Werkruimte : circa 16 m²  

- Kleed-/wasruimte : circa 8 m²  

- Kantoor : circa 35 m²  

Totaal : circa 424 m²  

 

Bedrijfshal Eerste verdieping:  

- Printer-/archiefruimte : circa 9 m²  

- Entresol/opslag : circa 53 m²  

- Kantoorruimte : circa 7 m²  

- Tussenvloer : circa 72 m²  

Totaal : circa 141 m²  

  

Totaal object : circa 947 m²  

Perceel : circa 6054 m²   



 

Voorzieningen 
- Systeemplafond nagenoeg geheel LED 

verlichting 

- Glazen scheidingswanden/deuren 

- Vaste en tegel vloerbedekking 

- Keramische tegelvloer in 

showroom/kantoorruimte, gang en toiletten  

- Hoogwaardig afgewerkte toiletruimtes 

- Keuken v.v. diverse inbouwapparatuur  

- Wandkabelgoten en plafondkabelgoten  

- Krachtstroom-aansluitingen bedrijfshal  

- 3 overheadpoorten, stroomloos bij 

inschakeling alarm  

- Luchtbehandelingssysteem, koude en warme 

lucht 

- Airco serverruimte 

- Camerasysteem, in-extern 

- Alarmsysteem met inbraak en brandmelders 

- Brandslanghaspels 

- lamellen/ rolgordijnen t.b.v. zonwering 

- Luxe garderobe in gang 

- Noodverlichting 

- Ruim eigen parkeerterrein van 

klinkerbestrating, toegangsweg aan achterzijde 

 

Bestemmingsplan 
Het object valt onder het vigerende 

bestemmingsplan "Ubroek" en heeft de 

enkelbestemming "Bedrijventerrein".  

Binnen deze enkelbestemming zijn de 

volgende bedrijfsactiviteiten toegestaan: 

bedrijfsmatige activiteiten die vallen onder de 

categorieën 1 tot en met 3 en productie 

gebonden detailhandel. 

 
 

 

Bijzonderheden 
Het object is eenvoudig in 2 delen 

gebruiken/verhuren, te weten in een 

kantoorpand met showroom en bedrijfshal. 

Beiden delen zijn v.v. van een eigen meterkast 

en huisnummer.  

Huur van het object is bespreekbaar. Voor 

vragen neem gerust contact met ons op. 

 

Koopcondities 
Vraagprijs: € 775.000,- kosten koper  

Bankgarantie: ter grootte van 10% van de 

koopsom;  

Koopcontract: Koopovereenkomst BOG 

conform NVM/VBO 

 

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: Bedrijfsruimte  

Voorzieningen: Lichtstraten, overheaddeuren, 

krachtstroom, betonvloer, sprinkler, heater, toilet, pantry  

Luchtbehandeling: Mechanische ventilatie  

Oppervlakte: 947 m²  

Kantoorruimte aanwezig: Ja  

Oppervlakte: 356 m²  

Aantal verdiepingen: 2  

Voorzieningen: Inbouwarmaturen  

Luchtbehandeling: Airco, mechanische ventilatie  

Terrein aanwezig: Ja  

Oppervlakte: 1180 m²  

 

Gebouw 

Bouwjaar: 2015  

Onderhoud binnen: Goed tot uitstekend  

Onderhoud buiten: Goed tot uitstekend 

 

 

  



 

Plattegrond  

  



 

Kadastrale kaart 

 

  



 

Foto impressies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

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 
 


