
TE HUUR

Rijksweg 68 B
Gulpen

Huurprijs

€ 980 p.m.



Commerciële ruimte gelegen op centrum locatie aan de Rijksweg 
in Gulpen. 

043-4502333

info@dionnemakelaars.nl


dionnemakelaars.nl



Rijksweg 68 B  Gulpen
Het object omvat twee ruimtes op de begane 
grond en is geschikt voor bijvoorbeeld praktijk, 
kantoor of winkelruimte. Het pand is goed 
bereikbaar, er is ruime parkeergelegenheid in 
de directe omgeving (blauwe zone en gratis 
parkeren). Het object heeft energie,- en 
wateraansluiting en is voorzien van 
vloerverwarming. De bestemming van het 
object is Centrum-1 (onder andere 
consumentverzorgende bedrijven, 
detailhandel, dienstverlening, kantoren). Het 
pand wordt opgeleverd in de huidige staat.







- Voorschot servicekosten € 150, - excl. btw 
per maand. Hier valt onder: stroom, gas, 
water, onderhoud brandblussers 
(verzegeling), glasverzekering, NEN keuring. 
Dit wordt ieder jaar opnieuw bekeken en 
verrekend. 







- Indien abonnementen internet/telefoon via 
verhuurder dienen afgesloten te worden, 
komen deze kosten er nog bij.

- Er is een alarm installatie in het pand 
aanwezig (Borg klasse 2) met de mogelijkheid 
om het alarm door te laten schakelen naar de 
meldkamer. 

- Oplevering: 2 ruimtes, keuken, toilet, 
gezamenlijk gebruik van voorerf (verhoging 
voren aan de Rijksweg). 

- De ruimte wordt in de huidige toestand 
opgeleverd. 

- Het oppervlak van de binnenruimte is circa 
75 m2.

- Bij start van de verhuur zal er een 
inspectierapport gemaakt worden om de 
huidige toestand gezamenlijk vast te leggen. 

- Huurtermijn 5 jaar, betaling per maand 
vooruit te voldoen

- Aanvaarding in overleg









Woonoppervlakte 75 m²
Perceeloppervlakte 0 m²
Inhoud 237 m³
Bouwjaar 1912
Overige inpandige ruimte -
Gebouwgebonden buitenruimte -
Externe bergruimte -

€ 980 p.m.

Huurprijs

Kenmerken























Plattegrond



Locatie op de kaart



Aantekeningen



Uw makelaar
Welkom bij Dionne makelaars. Een persoonlijk kantoor, waar een krachtig vrouwenteam hard 
werkt om jouw stappen op de woningmarkt te begeleiden. Dionne makelaars is in 2020 
ontstaan uit Mertens Makelaardij, die zijn oorsprong vond in 1984. Dionne Schrouff werkt sinds 
2004 bij Mertens en in 2011 nam ze het kantoor over. We ondergingen een metamorfose in 
naam, stijl én kantoor. Sinds april 2020 kun je ons vinden aan de Rijksweg 68A in Gulpen. Hier 
werken we vanuit een prachtig en fris kantoor waar we jou graag verwelkomen.
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