
Te huur
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met 4 koelcellen

HEINKENSZAND | Danielsweg 20-22-24

088 - 79 624 76 | info@synchrobedrijfshuisvesting.nl


www.synchrobedrijfshuisvesting.nl

Huurprijs vanaf  
 BTW. excl. jaar per ²m per

  50,- €
 

 



Kenmerken

Overdracht

Huurprijs fVana   m² per 50,- € 

per excl.  jaar BTW

Status Beschikbaar

Aanvaarding In overleg.

Bedrijfsruimte

Oppervlakte 411m²

Voorzieningen o.a. 4 koelcellen

Vrije hoogte ged. ca. 

5.50 m en ged.

ca. 5.00 m

Alarm.

Bouw

Bouwperiode 2001-2010.

Kantoorruimte

Oppervlakte 50 m²

Voorzieningen o.a. Kantineruimte

Pantry

Buitenterrein

Ligging Bedrijventerrein

Parkeren Ruim voldoende 

parkeerplaatsen op 

eigen terrein.



Te huur
 
 Voorzieningen

Moderne representatieve bedrijfs-/ Algemeen:

kantoorruimte met 4 koelcellen gelegen op - Niet onderheide monolithisch afgewerkte 

bedrijventerrein Noordzak te Heinkenszand.   betonvloer;

Het pand maakt onderdeel uit van een - Houten vloer t.p.v. de verdieping;

bedrijfsverzamelgebouw. Het object is - Staalconstructie;

uitermate geschikt voor bedrijven in de - Stalen damwandgevelbeplating (deels

voedselbereiding of daaraan gerelateerde    horizontaal deels verticaal);

bedrijvigheid. De ruimten voldoen immers aan - Geïsoleerd stalen plat dak voorzien van

de HACCP normen. 
    bitumineuze dakbedekking;



 - Vrije hoogte ged. ca. 5.0 meter;


 Bereikbaarheid
 - 3 elektrisch bedienbare overheaddeuren


De locatie is uitstekend bereikbaar per auto   (4.20m x 4.20m) deels voorzien van

middels de nabijgelegen rijksweg A-58 en de    strokengordijn;

Nieuwe Rijksweg N-665. De bereikbaarheid per - Kunststof kozijnen met isolerende beglazing;

openbaar vervoer is goed middels een - Dubbele entree;

regelmatige busverbinding op circa 5 minuten - Alarm;

loopafstand.
 - Volledig ingerichte meterkast;



 - Mechanische ventilatie;

Afmetingen -circa-
 - Vluchtwegaanduiding;

Bedrijfsruimte begane grond             ca. 411 m²
 - Wandcontactdozen;

Kantoor-/kantineruimte 1e verd.        ca.   50 m²
 - Toilet met fonteintje;

                                                         --------------  
 - Krachtstroom.

Totaal                                                 ca. 461 m²
 




Kantoorruimte:
 
 Huurprijsaanpassing

- Verdiepingsvloer met houten balustrade
 Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na ingangsdatum 
   bereikbaar middels een houten trap;
 huurovereenkomst, op basis van de wijziging 
- C.V. middels radiatoren;
 van het maandprijsindexcijfer volgens de 
- 1 kantineruimte met pantry;
 Consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle 
- 1 kantoorruimte; 
 Huishoudens (2015 = 100), zoals gepubliceerd 
- Kast met C.V. ketel en waterkraan;
 door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
- Lichte scheidingswanden;
 (CBS).

- Databekabeling;
 

- Systeemplafond met ingebouwde
 
 Zekerheidstelling

   verlichtingsarmaturen;
 Een garantie ter grootte van een 
- Laminaatvloer.
 betalingsverplichting van 3 maanden huur 


 inclusief BTW.

Bedrijfsruimte:
 

- Gasheater;
 


Per
Oplevering


- Ruimte met vloergoot en spoelkeuken;
  direct .

- Vrije hoogte ged. ca. 5.50 m en ged.   
  ca. 5.00 



m (onderzijde dak);
 
 Huurovereenkomst


- 4 koelcellen;
 De te sluiten huurovereenkomst zal worden 
- T.L. verlichting.
 opgemaakt conform het model dat door de 


 Raad van Onroerende Zaken is vastgesteld op 
Buitenterrein:
 30 januari 2015, met bijbehorende Algemene 
- Geheel bestraat middels klinkerverharding;
 Bepalingen met diverse aanpassingen aan 
- Gemeenschappelijk hekwerk met
 verhuurders zijde.

   toegangspoort;
 

- Buitenverlichting.
 
 Bijzonderheden



 Verhuur geschiedt onder voorbehoud van 

 Parkeren/buitenterrein
 definitieve goedkeuring verhuurder.


Op eigen terrein zijn ruim voldoende 

parkeerplaatsen aanwezig. Het gehele 
 Algemeen

buitenterrein is bestraat met betonklinkers.
 Al het bovenstaande betreft informatie omtrent 


 de verhuur van "Daniëlsweg 20-22-24 ” te 


 Huurprijs
 Heinkenszand. De informatie is met zorg 

 BTW. excl. jaar per ²m per 50,- € 
Vanaf samengesteld, maar voor de juistheid ervan 

 kan door Synchro Bedrijfsmakelaardij geen 

 Huurbetaling
 aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan 

De huurpenningen inclusief BTW dienen te de vermelde gegevens enig recht worden 
worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.
 ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze 


 informatieverstrekking niet als aanbieding of 

 Huurperiode
 offerte mag worden beschouwd.


De huurovereenkomst wordt standaard 

aangegaan voor de periode van vijf (5) jaar. 

Deze termijn wordt telkens verlengd met een 

termijn van vijf (5) jaar, tenzij de huurder of 

verhuurder voorafgaand schriftelijk heeft 

opgezegd met inachtneming van een periode 

van twaalf (12) maanden. 
 



 










Locatie op de kaart













Kadastrale kaart



Heeft u interesse?

Nieuwe Haven 2

4331 JX  Middelburg




088-796 24 76  | info@synchrobedrijfshuisvesting.nl

www.synchrobedrijfshuisvesting.nl


