
Op industrieterrein Kanaalzone, direct nabij Ringbaan Noord en Goirkekanaaldijk, gesitueerde 
functionele loodsruimte. Deze bedrijfsruimte heeft een mooie afmeting van ca. 10 meter (breed) 
x ca. 35 meter (diep) en beschikt over een grote overheaddeur en loopdeur alsmede een inpandig 
kantoortje met aanrechtblok en toiletruimte. Oppervlakte: ca. 344 m2. 
 
Overige voorzieningen: 
• gasheater; 
• 2 tons bovenloop-kraan; deze kan een gedeelte van de hal bereiken; 
• krachtstroom 380 volt, 35 amp. 
 
Parkeren: In de huurprijs is het gebruik van 2 parkeerplaatsen inbegrepen  
Bijzonderheden: Omdat deze bedrijfsruimte is gelegen aan een afsluitbaar buitenterrein met 
meerdere gebruikers is de sociale controle en veiligheid relatief hoog. 
Servicekosten: ca. €500,-- per maand, exclusief BTW.

HUURPRIJS: €16.500,-- PER JAAR, DUS €1.375,-- PER MAAND, EX.BTW

FUNCTIONELE LOODSRUIMTE 
IJSSELSTRAAT 9A TILBURG TE HUUR
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In een prachtig markant pand, in één van de aantrekkelijkste winkel-lint-gebieden van Tilburg is 
een instapklaar kantoor-/winkelpand beschikbaar voor verhuur. U profiteert van de prachtige 
frontbreedte, een modern afwerkingsniveau en de opvallende, karaktervolle uitstraling aan de 
buitenzijde. 
 
Oppervlakte: ca. 157 m2. Van hieruit runde langdurig “Maes Hypotheken/Deta Company Uitzend-
organisatie” op succesvolle wijze de zaak. 
 
Bijzonderheden: over de huurprijs is geen BTW verschuldigd en daarmee is deze ruimte bijzonder 
interessant voor bijvoorbeeld gezondheidszorg en financiële adviseurs. 
 
Parkeren: Er geldt hier een gunstig parkeertarief. 
 
BTW is niet van toepassing

HUURPRIJS: €24.000,-- PER JAAR, DUS €2.000,-- PER MAAND

KANTOOR-/WINKELPAND 
KORVELSEWEG 80 TILBURG TE HUUR
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U zit dan direct nabij andere bekende winkels als Carpetright (vloeren en 
raamdecoratie), Jysk (woonartikelen), Sanidump (sanitair), I-Kook (keukens) 
en Smart Witgoed. 
  
Bestemming: Perifere detailhandel 
• Verlichting 
• Woonartikelen 
• Tuinartikelen 
• Etc.

Wilt u zich graag langs de bekende winkel “Jumper” vestigen? Dat kan nu!
Grootte units: 
Unit 1:       ca.      600 m2  met kantoor-verdieping 
Unit 2:       ca.   1.060 m2 
 

Huurprijs: €  85,-- per m2 
(richtprijs), exclusief BTW 

  
Parkeren: gratis en direct voor de deur 
Bereikbaarheid: uitstekend
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