


Loo 16b Moderne bedrijfsruimte met kantoor

Huurprijs:      € 1.850,- per maand excl. BTW

Adres: Loo 16b
Locatie: Bergeijk

Totaal: 445m²

• Bedrijfsruimte: 315 m² 

• Entresolvloer: 45m²,

• Kantoorruimte+overige ruimten: 120 m²

• Entresolvloer: 100 m²

Kantoorruimte:waarvan 60 m2 kantoor , keuken en entreehal. 1st verdieping 60 m2 kantoorruimte met luxe toiletruimte.
Parkeren : Ruim voldoende parkeermogelijkheden op eigen terrein. 60 m2



Opleveringsniveau kantoorruimte 

- Aluminium kozijnen voorzien van dubbele beglazing.
- Tegelvloer op de begane grond;
- Systeemplafond met TL-inbouwverlichting
- Verwarming middels radiatoren
- CV-installatie; CV-ketel+geiser;
- Kantine voorzien van keukenblok met koelkast
- Diverse elektra- en data-aansluitingen;
- Dubbele toiletruimte (dames-heren) op de eerste verdieping;



Details bedrijfsruimte:

· Vrije hoogte ca 6.5 meter;
· Monoliet afgewerkte betonvloer, draagvermogen max. 2.500 kg per m2;
· Bouwjaar 2008
· Hal voorzien van indirect gestookte heaters;
· Industriële 230/400volt elektra voorziening
· Elektrisch bedienbare overheaddeur;
· HPL verlichting armaturen
· Hal voorzien van een sanitaire/toilet ruimte met urinoir;
· Geïsoleerd dak;
· Daglichttoetreding vanuit lichtstraat en zijgevel



Bedrijfshal



Onderverdieping

kantoor kantoor



Onderverdieping

keuken entreehal



Bovenverdieping

kantoorruimte Dubbel Toilet + CV ruimte/opslag



Bovenverdieping

Dubbel Toilet CV ruimte/opslag



Huurcondities:  

• Huurbetaling per maand vooruit; 

• Huurperiode nader te bepalen; 

• Aanvaarding in overleg; 

• Als zekerheidsgarantie wordt een bankgarantie/ waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur gevraagd. 

• Jaarlijks, voor het eerst een jaar na huuringangsdatum, op basis van het maandindexcijfer volgens de 
consumentenprijsindex CPI reeks CPI-alle huishoudens (2005 = 100, dan wel meest recente tijdsbasis), gepubliceerd door 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het 
voorgaande jaar.Huurcontract volgens model ROZ-2015 (Raad van Onroerende Zaken) krachtens artikel 7:230 BW. 

Ligging:

• Het bedrijfsobject is direct gelegen op bedrijventerrein “'t Stoom” te Bergeijk. 't Stoom en Waterlaat zijn 
bedrijventerreinen die bestaan sinds de jaren 60 voor plaatsgebonden industriële- en groothandelsbedrijven. Middels de 
diverse uitvalswegen naar omringende dorpskernen, België en de op- en afritten van de A67 (Venlo – Antwerpen) op 
enkele autominuten is de bedrijfshal bovendien goed bereikbaar. 


