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PROJECTINFORMATIE
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Riant bedrijfsterrein volop mogelijkheden beschikbaar voor de verkoop aan de Veenlaan in Slochteren. Het 
bedrijfsterrein bestaat uit meerdere bedrijfshallen, kantoorruimte en een vrijstaand woonhuis nabij de Provinciale 
weg N387 (Siddeburen – Hoogezand). Door de indeling en afwerking zijn de gebouwen uitermate geschikt voor 
apparatenbouw, installatiebouw en jachtbouw, maar uiteraard ook voor tal van andere activiteiten. 





Metrages (BVO)




Bedrijfshal A: circa. 300 m2 BVO (inclusief circa. 70 m2 BVO archiefruimte op de eerste verdieping)




Bedrijfshal B: circa. 680 m2 BVO bedrijfsruimte en circa. 256 m2 BVO aanbouw met kantoorruimte en sanitaire 
voorzieningen. Teven is er een aangebouwden geisoleerde opslagloods van circa. 120 m2 BVO.




Bedrijfshal C: circa. 150 m2 BVO (inclusief inpandig kantoor)




Vrijstaand woonhuis: circa. 180 m2 BVO met aangebouwde garage van circa. 30 m2 BVO op een perceel van circa. 
500 m2.




Perceel oppervlakte: circa. 4.350 m2





Bestemming 




Volgens het bestemmingsplan zijn bedrijven tot en met categorie 3.1 van de ‘staat van bedrijfsactiviteiten’ alsmede 
een bedrijfswoning toegestaan op het perceel. Het perceel kent momenteel een bebouwingspercentage van 65%. 

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.





Herontwikkelingsmogelijkheden





De verkoper heeft voor het bedrijfsterrein een herontwikkelingsplan van 13 woningen laten uitwerken en heeft 
hiervoor ook al een aantal gesprekken met de gemeente gevoerd. De verwachting is dat de gemeente bereid zou zijn 
om eventueel mee te werken aan een bestemmingsplanwijziging naar wonen. Voor meer informatie omtrent de 
mogelijkheden en de actuele status kunt u contact opnemen met de Online Bedrijfsmakelaar. Wij staan u graag te 
woord. 
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Huidige indeling





Bedrijfshal A heeft een vloeroppervlakte van in totaal ca. 300 m2 BVO en bestaat uit een bedrijfsruimte, kantoor, 

bijkantoor en een archief van ca. 70 m2 BVO op de eerste verdieping. Deze bedrijfshal is gebouwd in 1960 en in 1993 
voorzien van een CV- installatie en in 2005 van Thermopanebeglazing, nieuwe deuren en tussenmeters. De laatste 
verbouwing van Bedrijfshal A is in 2006 uitgevoerd toen het dak is vernieuwd en voorzien van lichtvakken. 




Bedrijfshal B heeft een vloeroppervlakte van in totaal ca. 680 m2 BVO met een vrije hoogte van ca. 10 meter en 
vloerbelasting van ca. 30 ton. De bedrijfshal is onder andere voorzien van een kraanbaan met een hijsvermogen van 
ca. 15 ton. De kraanbaan is gerealiseerd op een vrij dragende constructie met een hoogte ca. 6,5 meter en vrije 
overspanning van ca. 18,5 meter en heeft een lengte van ca. 37 meter. Overige voorzieningen van Bedrijfshal B zijn 
onder andere een grote heteluchtkachel, vier ventilatoren voor afvoer van lasrookgassen, lichtstraat, 
krachtstroomvoorzieningen (380 V), ringleidingsaansluitingen, TL – verlichting, twee hoge schuifdeuren van ca. 6 
meter en meerdere loopdeuren . De kantoor- kantineruimte en sanitaire voorzieningen zijn voorzien van een CV- 
installatie met wandradiatoren en een keukenblok. 




Bedrijfshal C is gebouwd in 1993 en is voorzien van een roldeur, kunststof pui met loopdeur en afzuiginrichting. Het 
dak van de bedrijfshal is in 2016 volledig vernieuwd en geïsoleerd. Zeer recent is er in bedrijfshal C een inpandig 
kantoor met kunststofkozijnen gerealiseerd. 




De bedrijfswoning is gebouwd in 1954 en in 2010 volledig gerenoveerd. Op de begane grond bestaat de 
bedrijfswoning uit een L- vormige woonkamer, grote keuken met vloerverwarming, berging, toilet, aparte badkamer 
met douchecabine en een slaapkamer. Op de eerste verdieping bevinden zich vier slaapkamers met opbergkasten en 
een overloop, eveneens voorzien van opbergkasten. 





Koopcondities 




Vraagprijs: € 775.000,- k.k./ excl. BTW  (Verkoop in delen bespreekbaar)

Aanvaarding: In overleg. 





Huurcondities: Op aanvraag




Goedkeuring: Het bovenstaande is onder finaal goedkeuring van eigenaar.
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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 biedt de 

mogelijkheid om als vastgoedeigenaar zelf 
uw bedrijfspand te verhuren of verkopen 
op 14 aanbodsites, met begeleiding van 
een NVM- bedrijfsmakelaar, voor een vast 

éénmalig tarief vanaf € 995,- excl. BTW. 




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 bezichting 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


