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Het betreft een in aanbouw zijnde Boxx opslag locatie waarbij tijdelijk een groot opslag/bedrijfsruimte beschikbaar 
is. Deze ruimte is flexibel te verdelen in ruimtes vanaf 25m2 tot 325m2. Tijdens je huurperiode kun je altijd kosteloos 
veranderen van ruimte. Je kunt groter of zelfs kleiner huren, flexibiliteit is key!




Elke unit heeft een eigen afsluitbare toegangsdeur en heeft standaard verlichting. 




Het pand is beveiligd met camerabewaking alsmede een toegangscontrole systeem. 




Boxx Opslag is een groeiend bedrijf en heeft veel ervaring in het opslaan van goederen. Naast onze kennis hebben 
wij een ruim aanbod aan extra services zoals, heftruck service, sjouwhulp, ophaalservice en een goedkope bus 
verhuur. Daarnaast kun je altijd parkeren langs de openbare weg. 

 

Kerngegevens




•      TL-verlichtingsarmaturen; 

•      Maximale vloerbelasting 2.500 kg/m²; op de begane grond

•      Bedrijfsruimte vanaf 25m2 

•      Afsluitbare toegangsdeur

•      Betonvloer 

•       Camerabewaking

•       Digitale toegangscontrole 

•      Per direct beschikbaar

 

Bereikbaarheid





Dit pand bevindt zich op een geweldige locatie. Je bent binnen enkele minuten bij de op- en afritten van zowel de A5 
als de A10. Dit maakt jouw nieuwe werkplek uitstekend bereikbaar met de auto. Maak je liever gebruik van het 
openbaar vervoer? Dan kun je gebruik maken van het metrostation "Isolatorweg” dit ligt op loopafstand. Vanuit hier 
sta je in verbinding met diverse locaties in Amsterdam. Zoals bijvoorbeeld het centraal station. In de omgeving van dit 
Business center zijn diverse bedrijven en ondernemingen gevestigd. Dit maakt het wellicht mogelijk om je netwerk 
uit te bereiden en jouw Business een boost te geven.
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Parkeren





Betaald parkeren langs de openbare weg. 

 

Huurprijs 




25-500m2 - € 120,00 per m2




500-1.000m2 - € 95,00 per m2




1.000m2 - € 75,00 per m2

 

Bovengenoemde prijzen zijn allemaal exclusief 21% BTW.

 

Huurtermijn





Huurcontracten vanaf 1 maand mogelijk, daarbij kun je het contract maandelijks opzeggen.

 

Bijzonderheden




De bedrijfsruimte is alleen te gebruiken voor opslagruimte, niet als werkruimte. 





Let op! Het is niet toegestaan om voedselwaren en dergelijke op te slaan.
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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 bezichtiging 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


