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• Hoogwaardige bedrijfsruimte te huur 

• Gunstig gelegen op bedrijventerrein Arnestein II in Middelburg 

• Uitstekend bereikbaar per (vracht)auto via de A58 (Vlissingen - 
Eindhoven) 

• Loskade aan Kanaal door Walcheren op 250 m. 
Overslagmogelijkheden per kraan/vrachtauto kunnen door 
verhuurder worden verzorgd.  

• Per direct beschikbaar 
 
Te Huur Gelegen op het bedrijventerrein Arnestein II, ca. 1.050 m² 

functionele bedrijfsruimte met buitenterrein. Het huren van extra 
buitenterrein ten behoeve van opslag behoort tevens tot de 
mogelijkheden.  
Op een afstand van minder dan 250 m zijn er kaden beschikbaar, 
zodat ook toe- en afvoer via water mogelijk is. 
Overslagmogelijkheden per kraan/vrachtauto kunnen door 
verhuurder worden verzorgd.  

 
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.  

 
Afmeting   Circa 1.050 m².  
 
Parkeren/buitenterrein Het buitenterrein biedt voldoende mogelijkheid ten behoeve van 

parkeren en manoeuvreren. Het buitenterrein is geheel verhard door 
middel van asfalt met daarin verwerkt straatkolken. Het terrein is 
geheel voorzien van een hekwerk met twee schuifpoorten.  

 
Voorzieningen   Bedrijfsruimte:  

- Staalconstructie; 
- Drukwandplaten met daarop sandwichpanelen;  
- Stalen dak;  
- Betonnen vloer;  
- Vrije hoogte circa 10.25 meter (goot) en circa 11.60m (nok); 
- Elektrisch bedienbare overheaddeur (5.0m x 4.70m);  
- Diverse loopdeuren;  
- Lichtstraten;  
- Krachtstroomvoorziening;  
- Brandblusvoorzieningen;  
- Verlichtingsarmaturen;  
- Buitenverlichting rondom loods.  

 
Huurprijs   Bedrijfsruimte: € 35,- per m² per jaar excl. BTW.  

Buitenterrein: € 10,- per m² per jaar excl. BTW.  
 
Servicekosten Niet van toepassing. 
 
Huurbetaling De huurpenningen inclusief BTW dienen te worden voldaan bij 

vooruitbetaling per maand. 
 
Huurperiode    Nader overeen te komen. 
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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 BTW. 
 
Oplevering    Per direct. 
 
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. 
 
 Verhuurder is bereid tegen nader overeen te komen voorwaarden 

en condities te investeren in de aanleg van verwarming  t.p.v. de 
opstal. 
 

Algemeen  Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van 
“Uijterschootweg 8 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 
 4331 JX  MIDDELBURG 
 Tel. +31 (0)88 - 796 24 76  
                 +31 (0)88 - SYNCHRO 
 
 info@synchrobedrijfshuisvesting.nl 

www.synchrobedrijfshuisvesting.nl 
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