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Boomstraat 127 Tilburg

”De Amandelboom”, trefpunt van huurmogelijkheden voor geheel verzorgd kleinschalig
kantoorgebruik op niveau aan fietsroute, nabij stadscentrum en station en op
10 autominuten naar de snelwegen.

Aangeboden worden een of meerdere units van in totaal 12 units in een exclusief
bedrijfsverzamelgebouw aan de Boomstraat. Alle ruimtes liggen op de begane
grond en variëren in oppervlakte tussen 17 en 35,5 m2. Nu te huur ruimte D van
21,50 m2, ruimte H van 26,5 m2, ruimte C van 21,50 m2 en ruimte A van 19,50 m2.
Alle denkbare voorzieningen aanwezig, waarbij medegebruik van entree, eigen bel
en brievenbus, pantry, toiletten, per ruimte een alarm en schoonmaakkosten zijn
inbegrepen. Parkeren openbaar. Beperkt zijn parkeerplaatsen te huur op het
binnenterrein voor € 500,- per jaar. Er kan ook gehuurd worden zonder btw.
Minimale huurtermijn is 3 maanden.

De te huren ruimtes zijn instapklaar, zet uw bureau en u kunt meteen werken.
Kijk op Funda in business voor meer informatie of vraag en brochure op.

TE HUUR
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In winkelcentrum Buurmalsenplein in ‘De Reeshof’ is er een mooie commerciële ruimte
beschikbaar. Het betreft een (winkel)ruimte temidden van bekende bedrijven zoals de AH
Supermarkt en het Kruidvat. De ligging is uitstekend en de winkel heeft en een uitstekende
breedte-/diepteverhouding en een grootte van ca. 84 m2. Winkelcentrum ‘Buurmalsen-
plein’ is een zeer compleet winkelcentrum en kenmerkt zich door een mix van winkels,
supermarkt en speciaalzaken. Bovendien is er ruime, gratis parkeergelegenheid voor
bezoekers van dit winkelcentrum aanwezig.
Ideale ruimte voor een speciaalzaak zoals een bakker/delicatessenzaak. Maar ook voor
dienstverlening (schoonheidssalon/pedicure of kantoor) is, gezien de strategische ligging
in woonwijk De Reeshof heel goed denkbaar!
HUURPRIJS: €1.375,-- PER MAAND, exclusief BTW
Servicekosten: €344,-- PER JAAR, exclusief BTW

GEEN PROMOTIEKOSTEN VAN TOEPASSING

84 M2 WINKELRUIMTE VOOR EUR 1.375 PER MAAND
BUURMALSENPLEIN 5
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te Huur tilburg kapitein Hatterasstraat 23 SHoWroom, kantoren & BeDriJFSruimte

Deze representatieve bedrijfsruimte is gelegen
op fraaie zichtlocatie aan de Gelrebaan, op be-
drijventerrein Loven. De kantoorruimte/show-
room is multifunctioneel, gebruiksgereed en
voldoet ruimschoots aan de moderne eisen van
de huidige tijd.

Door de ligging nabij belangrijke ontsluitings-
wegen, is de bereikbaarheid van het object met
eigen vervoer uitstekend. De afstand van het
object tot het centrum is circa 2 kilometer.
Men kan eventueel beschikken over parkeer-
plaatsen op eigen terrein. Ook is er voldoende
gratis parkeergelegenheid aanwezig aan de
openbare weg.

Het object is voor meerdere doeleinden ge-
schikt, bijvoorbeeld kantoren met showroom,
magazijn, etc. Ideaal voor kantoorgebruikers
die behoefte hebben aan een representatieve
bedrijfsruimte met alle benodigde voorzienin-
gen, goede parkeerfaciliteiten, dit alles op een
uitstekend bereikbare locatie.

Flexibel indeelbare kantoorruimten/showroom van ca. 648 m²
met magazijnruimte van ca. 266 m².

Huurprijs: € 6.200,- per maand, excl. BtW.

SHoWroom, kantoren & BeDriJFSruimte

te Huur tilburg Herastraat 53 kantoorruimten

Kantoorruimten gesitueerd op een fraaie loca-
tie aan doorgaande weg, op bedrijventerrein
Vossenberg. De kantoorruimten maken deel
uit van een bedrijfsverzamelgebouw, voorzien
van een personenlift.

De kantoren zijn gebruiksgereed en kunnen
naar wens worden ingericht. Door de ligging
nabij belangrijke ontsluitingswegen, is de be-
reikbaarheid van het object goed. Men beschikt
over goede parkeerfaciliteiten op eigen terrein. 

Uitermate geschikt voor ondernemers die be-
hoefte hebben aan een representatieve kantoor-
ruimte met een compleet pakket aan voorzie-
ningen, goede parkeergelegenheid en dit alles
op een goed bereikbare locatie.

Representatieve kantoorruimten, in units vanaf 279 m² t/m 879 m²,
in bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein Vossenberg.

Huurprijs: vanaf € 15.300,- per jaar, excl. BtW.
(incl. 7 parkeerplaatsen).

kantoorruimten


