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PROJECTINFORMATIE
Haverdijk 2, Prinsenbeek






Interessant beleggingsobject beschikbaar aan de Haverdijk in Prinsenbeek. Het pand bevindt zich op steenworp 
afstand van het centrum en is momenteel verhuurd aan een haarstudio. 





Algemeen




Oppervlakte: circa. 125 m2

Vraagprijs: € 235.000,- k.k. 




Bouwjaar: 1970





Belegging




Momenteel is het object volledig verhuurd aan een haarstudio. Voor meer informatie omtrent de actuele huurstroom 
kunt u contact opnemen met de Online Bedrijfsmakelaar.





Ligging en bereikbaarheid 




Het object is gelegen aan de Haverdijk in Prinsenbeek, in dezelfde straat bevinden zich onder andere een apotheek, 
massagepraktijk, fysiopraktijk en diverse eetgelegenheden. Daarnaast is het centrum van Prinsenbeek met landelijke 
ketens zoals: Lidl, Jumbo, Hema, Kruidvat en Rabobank gelegen op nog geen 450 meter afstand. 




De op- en afritten van de A16 liggen op slechts 1,5 kilometer afstand en zorgen voor een directe verbinding met de 
A59 en A58. Bovendien is de locatie ook prima bereikbaar middels openbaar vervoer, de dichtstbijzijnde bushalte ligt 
op 40 meter afstand en het treinstation Breda-Prinsenbeek op 1,5 kilometer!





Parkeren




Bij het object zijn geen privé parkeerplaatsen aanwezig. In de nabije omgeving is voldoende parkeergelegenheid. 
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Voorzieningen




- Airconditioning

- Cv-installatie

- Boiler

- Wandradiatoren

- Aluminium kozijnen 

- Houten pui

- Pantry

- Toiletruimte





Bestemmingsplan




Volgens het huidige bestemmingsplan is de locatie bestemd voor ‘’centrumdoeleinden’’. Hierdoor zijn op de begane 
grond onder andere detailhandelsbedrijven, horeca en dienstverlenende bedrijven toegestaan. Ook zijn de gronden 
bestemd voor woningen. 




Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk om navraag te doen naar het actuele bestemmingsplan bij de gemeente. 
Aan deze omschrijving kunnen geen rechten worden ontleend. 





Koopcondities 




Vraagprijs: € 235.000,- k.k.

Aanvaarding: In overleg





Goedkeuring 




Het bovenstaande is onder finaal goedkeuring van eigenaar.
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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
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E


I
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085- 020 1028

info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

www.onlinebedrijfsmakelaar.nl

facebook.com/onlinebedrijfsmakelaar

DISCLAIMER

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. 
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