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WINKEL MET 
SHOWROOM

Vraagprijs
€ 595.000 k.k.

Roosendaalseweg 5
Sint-Willebrord

Sterk in prijs verlaagd



Vraagprijs € 595.000 k.k.
Vraagprijs

Een grote winkel met showroom, magazijn en opslagruimte met aan de voorzijde 
voldoende parkeermogelijkheden, gelegen op een zichtlocatie naast de snelweg A58 
tussen Roosendaal en Etten-Leur. 

Object/ligging



Hoofdcommerciële ruimte b.g. 
Commerciële ruimte rechter-
zijde
Commerciële ruimte 1e verd.
Kantoor
Technische ruimte

circa 600 m2 

circa 600 m2

circa 380 m2

circa 160 m2 

circa   40 m2

Oppervlakte

Het object is voorzien van de gebruikelijke voorzieningen.

Voorzieningen

Het object heeft een detailhandelsbestemming. Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar de gemeente Rucphen.

Bestemming/gebruik

Kadastrale gegevens
Gemeente
Sectie
Nummer
Grootte

Rucphen
M
1176 en 2588* (gedeeltelijk)
1.350 m2 en circa 1.650 m2. Totaal circa 3.000 m2.

Condities

Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom.

Zekerheidsstelling

Vraagprijs € 595.000 k.k.

Koopcontract
NVM koopovereenkomst voor Bedrijfsonroerend goed (model 2000).

In overleg.

Aanvaarding



Plattegronden





Kadastrale kaart



Foto’s



















Lenaers Makelaardij is al ruim 30 jaar gespecialiseerd in bedrijfsmatig vastgoed. Wij hebben 
alle specialistische kennis in huis op het gebied van bedrijfsmatig vastgoed. U kunt de verhuur 
of verkoop van uw pand met een gerust hart overlaten aan Lenaers Makelaardij, een erkend en 
vertrouwd NVM-kantoor. 
Ons team is zeer enthousiast, gedreven en deskundig.

Frank Lenaers is RMT gecertificeerd makelaar en geregistreerd in het VastgoedCert en kent de 
lokale markt (West-Brabant) door en door. 
Lenaers Makelaardij is aangesloten bij de grootste makelaarsvereniging van Nederland, de 
(NVM) Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs o.z.) en werken volgens deze richt-
lijnen en erecode.

De diensten van Lenaers Makelaardij omvatten onder meer:
* verhuur en/of verkoop van bedrijfs-/kantoorruimten, winkels industriegrond
* taxaties (bedrijfsmatig/fiscaal)
* (advies) vastgoedbeleggingen
* consultancy en advisering bij (her)ontwikkelingsprojecten
* vastgoedbeheer

Lenaers Makelaardij



Inzicht kredietwaardigheid
Tijdens de onderhandelingen dan wel na het ondertekenen van een koopovereenkomst wordt u 
vanuit onze zijde door een hypotheekadviseur benaderd, om informatie te verkrijgen of u kre-
dietwaardig bent. U heeft natuurlijk altijd het recht om zelf uw keuze te maken voor uw eigen 
hypotheekadviseur. 

Waarborgsom
In onze koopovereenkomsten wordt, als extra zekerheid, een waarborgsom van 10% van de 
koopsom opgenomen. In plaats van deze waarborgsom is afgifte van een bankgarantie ook 
altijd mogelijk. Deze waarborgsom dient ca. 5 weken na aankoop van het object, gestort te 
zijn op de bankrekening van de notaris. Bij de eigendomsoverdracht wordt dit bedrag uiteraard 
verrekend met de koopsom.

Asbest clausule
Sinds 1 juli 1993 is de verkoop van asbesthoudende materialen in Nederland verboden. 
Objecten die voor die tijd gebouwd zijn, kunnen asbesthoudende materialen bevatten. 
In de koopovereenkomst zullen wij in dat geval een artikel opnemen dat koper ermee bekend is 
dat ten tijde van de bouw/ renovatie van het betreffende pand het toegestaan was asbesthou-
dende materialen toe te passen (o.a. in rookkanalen, dakbeschot, gevelpanelen en nabij ver-
warming- en warmwatertoestellen). De koper aanvaardt eventuele aanwezige materialen in het 
pand. 

Uw reactie wordt op prijs gesteld
Onze opdrachtgever opent zijn deur om u de gelegenheid te geven zijn pand te bezichtigen. Zo-
als u met een zekere verwachting een aangeboden pand gaat bezoeken, zo is ook de verkoop-
periode voor de opdrachtgever een spannende tijd. Daarom vernemen wij graag binnen enkele 
dagen na het bezichtigen van het pand uw reactie. Ook wanneer u verder geen interesse meer 
in het pand heeft, horen we dat graag van u.

Wij hopen u door deze folder een globaal inzicht te hebben gegeven met betrekking tot de inde-
ling en de kerngegevens van het pand. Indien u verder nog vragen of opmerkingen heeft, of het 
pand wenst te bezichtigen, neem dan contact op met ons kantoor . Wij helpen u graag verder.

Lenaers Makelaardij
Nispensestraat 9
4701 CR Roosendaal
telefoon: 0165 - 52 03 04
E info@lenaers.nl
W www.lenaers.nl

Deze brochure is door Lenaers Makelaardij met zorg samengesteld. Incidentele afwijkingen 
kunnen zich desalniettemin voordoen. Ook kan het voorkomen dat bepaalde informatie tijdens 
de verkoopperiode achterhaald is. Bijgevoegde tekeningen in de folder zijn circa maten. Lenaers 
Makelaardij is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolkomenheden ten aanzien 
van de in deze brochure gedrukte informatie. Aan de gegevens uit deze brochure kunnen geen 
rechten worden ontleend.

Informatie


