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Te Huur Gelegen op het bedrijventerrein Arnestein I, ca. 2.455 m²  moderne 

bedrijfs-/kantoorruimte met 20 eigen parkeerplaatsen. Het bouwjaar 
is 2006. Het pand is gebouwd ten behoeve van Honeywell / North 
Safety Products. Het is gebruikt als distributiecentrum en testruimte 
met bijbehorende kantoren. De opstal maakt thans onderdeel uit 
van het distributiecentrum van Weststrate (kantoorartikelen en 
verpakkingsmaterialen). Deelverhuur is al mogelijk vanaf circa 890 
m² BVO. 

 
Bereikbaarheid De locatie is uitstekend bereikbaar vanaf o.a. de rijksweg A-58 en 

de provinciale weg N-57, waardoor iedere bestemming in de regio 
moeiteloos bereikbaar is.  

 
Afmetingen –BVO- Begane grond: 
 Bedrijfs-/magazijnruimte:   circa  440 m²; 
 Kantoor-/sociale-/testruimten:  circa  450 m²; 
  
 1e verdieping: 
 Kantoor-/sociale-/testruimten: circa 862,5 m²; 
 
 2e verdieping: 
 Kantoorruimten:   circa 700 m². 
 
 De verhuur dient in combinatie met de bedrijfs-/magazijnruimte te 

geschieden. Deelverhuur is mogelijk per bouwlaag echter in ieder 
geval met de bedrijfs-/magazijnruimten op de begane grond. 

  
Parkeren/buitenterrein Het buitenterrein biedt voldoende mogelijkheid ten behoeve van 

parkeren (20 eigen parkeerplaatsen) en manoeuvreren. Ook is een 
gedeelte van het buitenterrein ingericht als tuin. De bedrijfs-
/magazijnruime wordt door verhuurder toegankelijk gemaakt voor 
laden en lossen. 

 
Voorzieningen   Bedrijfsruimte:  

- Staalconstructie; 
- Betonvloeren; 
- Vrije hoogte circa 3.50 m tot 4.0 m; 
- Overheaddeur; 
- Diverse loopdeuren;  
- Krachtstroomvoorzieningen;  
- Brandblusvoorzieningen (inclusief springknopmelders);  
- Verlichtingsarmaturen;  
- Buitengevellampen; 
- Alarminstallatie; 
- Daglicht toetreding via aluminium kozijnen opgenomen in gevel; 
- Deurcontrolesysteem; 
- Noodverlichtingspictogrammen. 
 
Kantoorruimte: 

    - Staalconstructie; 
    - Betonvloeren; 

- Gevels deels van metselwerk en deels van stalen geïsoleerde       
  panelen; 
- Moderne entree; 

    - Verlaagde plafonds met verlichtingsarmaturen (via sensoren); 
    - Kabelgoten met databekabeling; 
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- vervolg voorzieningen - 

    - Verwarming en koeling (luchtbehandelingsunit); 
    - Bestaande vloerbedekking; 
    - Bestaande scheidingswanden; 
    - Pantry per bouwlaag; 
    - Toiletten per bouwlaag (Miva op begane grond); 
    - Kantineruimte; 
    - Brandblusvoorzieningen (inclusief springknopmelders);  

- Alarminstallatie; 
    - Daglicht toetreding via aluminium kozijnen opgenomen in gevel; 

- Deurcontrolesysteem; 
    - Noodverlichtingspictogrammen; 
    - Portaallift naar de verdiepingen;    
    - Mechanische ventilatie; 
    - Zonwering via luxaflex; 
    - Persluchtringleidingen; 
    - Was-/kleedruimten inclusief douchevoorziening; 
    - Krachtstroomvoorzieningen; 

- Camerabeveiliging; 
- Aanwezig meubilair (eventueel ter overname beschikbaar). 

 
Huurprijs   Vanaf € 4.100,- per maand exclusief BTW (alleen begane grond).  
 
Servicekosten € 28,14 per m² per jaar exclusief BTW t.a.v. de kantoorruimten.  
 € 10,78 per m² per jaar exclusief BTW t.a.v. de bedrijfsruimten.  
 De vastgestelde demarcatielijst leveringen en diensten is op 

aanvraag beschikbaar. 
 
Huurbetaling De huurpenningen inclusief servicekosten en BTW dienen te 

worden voldaan bij vooruitbetaling per kwartaal. 
 
Huurperiode  De huurovereenkomst wordt standaard aangegaan voor de periode 

van 5 jaar. Deze termijn wordt telkens verlengd met een termijn van 
5 jaar, tenzij de huurder of verhuurder voorafgaand schriftelijk heeft 
opgezegd met inachtneming van een periode van 12 maanden.  

 
Huurprijsaanpassing  De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum 

van de huurovereenkomst, worden aangepast op basis van het 
maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), 
reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), dan wel de meest 
recente tijdsbasis, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS). De nieuwe huurprijs zal nimmer lager zijn dan de 
laatst geldende huurprijs.  

 
Zekerheidsstelling   Een garantie ter grootte van een betalingsverplichting van 3  
    maanden huur inclusief servicekosten en BTW. 
 
Oplevering    In nader overleg te bepalen. 
 
Huurovereenkomst   De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het 
    model dat door de Raad van Onroerende Zaken is vastgesteld op 
    30 januari 2015, met bijbehorende Algemene Bepalingen met  
    diverse aanpassingen aan verhuurders zijde. 
 
Bijzonderheden Verhuur geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring 

verhuurder.  
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Algemeen  Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van 

“Anodeweg 1 ged.” te Middelburg. De informatie is met zorg 
samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Synchro 
Bedrijfshuisvesting BV geen aansprakelijkheid worden aanvaard, 
noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. 
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als 
aanbieding of offerte mag worden beschouwd. 

 
Voor nadere informatie  Synchro Bedrijfshuisvesting BV 
en/of bezichtiging: Postadres: Nieuwe Haven 2 
 4381 JX  MIDDELBURG 
 Tel. +31 (0)88 - 796 24 76  
                 +31 (0)88 - SYNCHRO 
 
 info@synchrobedrijfshuisvesting.nl 

www.synchrobedrijfshuisvesting.nl 
  

mailto:info@synchrobedrijfshuisvesting.nl
http://www.synchrobedrijfshuisvesting.nl/
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