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WELKOM
GILDEWEG 20 A,


 VLISSINGEN

Prijs op aanvraag P/M

Wilt u een bezichtiging plannen? 

Bel naar: 0118 602 154 Volg ons online:
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Omschrijving
Dit voormalige industriepand is in 2020 gerenoveerd  

tot een hoogwaardig multifunctioneel pand. Na een 
Voorzieningen 

grootschalige verbouwing zijn er verschillende ruime - Cv-installatie en verwarming via vloerverwarming. 

behandelruimtes gerealiseerd. Tevens zijn er twee - Airco (Afhankelijk van welke ruimte)

grote sportruimte gerealiseerd welke eventueel als - Brandmeldinstallatie 

oefenruimte in gebruik kunnen worden genomen. Dit - Ruimtes voorzien van wastafels met (warm) water.

alles is afhankelijk van het type partij en dient in - Toiletten & douches 

overleg plaats te vinden. De eigenaar gebruikt het - Kozijnen met isolatieglas 

pand betreft een training, voeding en leefstijl studio. - Systeemplafonds

Een vorm van synergie met overige gebruikers is een - LED verlichting

pré. Er wordt momenteel een 3e oefenruimte - Laminaat of tegelvloer 

gerealiseerd welke gebruikt kan worden voor o.a.  

Yoga en body & mind lessen of presentaties.
 
Huurprijs 

 
 Is afhankelijk van overige voorwaarden. 



In het kort: 
  

•	Meerdere doeleinden mogelijk 
 
Huurbetaling 

•	Moderne afwerking met o.a. vloerverwarming en/ De huurpenningen inclusief BTW dienen te worden 
of airco 
 voldaan bij vooruitbetaling per maand. 

•	In het pand is synergie / samenwerking met de  

overige gebruikers mogelijk. 
 
Omzetbelasting 

•	Goede centrale ligging in Vlissingen aan de Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur 
doorgaande weg naar Middelburg en verschillende en verhuur. Het is indien van toepassing in overleg 
dorpen op Walcheren
 ook mogelijk om met BTW compensatie te huren. 

•	Grote oefenzalen te gebruiken in overleg
  

•	All in huurprijs
 
Huurperiode 

•	Douches aanwezig
 De huurovereenkomst wordt standaard aangegaan 
•	(Invalide) Toiletten 
 voor de periode van 1 (één) jaar of langer. 

 
 Afwijkende huurperioden in overleg. 



Ligging en bereikbaarheid 
  

Het object is gelegen op het stedelijke 
Huurprijsaanpassing 

bedrijventerrein in Vlissingen nabij de Nieuwe De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na 
Vlissingseweg welke de doorgaande weg naar ingangsdatum van de huurovereenkomst, 

Vlissingen en Middelburg is. Via de Nieuwe worden aangepast op basis van het 
Vlissingseweg is de A58 binnen enkele minuten maandprijsindexcijfer volgens de 
eenvoudig te bereiken. Het pand heeft hierdoor een Consumentenprijsindex (CPI), reeks Alle 
centrale en goed bereikbare ligging. In de omgeving Huishoudens (2015 = 100), dan wel de meest 
zijn diverse autobedrijven, sportaccommodaties en recente tijdbasis, gepubliceerd door het Centraal 
supermarkten gevestigd. 
 Bureau voor de Statistiek (CBS). De nieuwe huurprijs 
 
 zal nimmer lager zijn dan de laatst geldende 


Indeling 
 huurprijs. 

- Keukentje voor algemeen gebruik (koffie, thee enz.)
  

- 3 ruime behandelruimtes / spreekkamer / kantoor 
Oplevering / opleveringsniveau 

ruimte. Multifunctioneel.
 Kan op korte termijn.

- 2 wachtruimtes 
 In huidige staat, aanvullingen in overleg 

- 5 toiletten 
  

- 2 douches
 
Algemeen 

- 2 grote sport/fitness/oefenruimtes
 Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de 
- vanaf omstreeks januari 3e grote oefenzaal (Body verhuur van ’Gildeweg 20A Vlissingen’. De informatie 
& Mind lessen)
 is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid 
 
 ervan kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.



Parkeren 
 Nadrukkelijk is vermeld dat deze 
Er zijn voldoende gemeenschappelijke informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte 
parkeerplaatsen behorend bij het pand. 
 mag worden beschouwd.
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De Nooijer Makelaars

Langstraat 85

4341 ED Arnemuiden

(0118) 602154

info@denooijer-makelaars.nl

www.denooijer-makelaars.nl

Benieuwd naar onze website?

Geopend:

Scan de QR code met de 

camera van je telefoon!

maandag t/m vrijdag 

09.00 uur tot 17.00 uur


