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TEKOOP



BESCHRIJVING
Te koop bedrijfs-/productieruimte met kantoren en aangebouwde
opslaghal, gelegen op goede locatie op bedrijventerrein Beinum,
direct nabij de provinciale weg N338 en op enkele autominuten
van de snelweg A12 Arnhem-Oberhausen.

INDELING
Kantoren begane grond: ca. 322 m2
Kantoren verdieping: ca. 305 m2
Productiehal: ca. 1.450 m2
Opslagverdieping productiehal: ca. 814 m2
Opslaghal: ca. 1.075 m2 (vrije hoogte ca. 11,00 meter)

BEREIKBAARHEID
Het object is gelegen aan de rand van Doesburg op
bedrijventerrein Beinum, met een directe aansluiting op de N338
en op enkele autominuten van de A12 Arnhem-Oberhausen.

VOORZIENINGEN
- Systeemplafonds met verlichting
- Vloerbedekking in de kantoorruimten
- Pantry
- Toiletgroep
- Hekwerk met toegangspoort
- Uitgebreide krachtstroominstallatie
- Verwarming d.m.v. gasheaters
- Parkeren op eigen terrein

BESTEMMINGSPLAN
Het object maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan
''Bedrijventerrein Beinum'' met ter plaatse milieucategorie 1 t/m 3.2
alsmede kunststofverwerkend bedrijf.

OPLEVERINGSNIVEAU
Het uitgangspunt is een oplevering in de huidige staat, leeg en
ontruimd en aansluitingen voor gas, water en elektra.

VRAAGPRIJS
€ 1.495.000,- kosten koper.

DISCLAIMER
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid
samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid
of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven
maten en oppervlakten zijn indicatief. De vermelde informatie is
van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in
onderhandeling te treden.
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Overdracht
Referentienummer

Vraagprijs

Aanvaarding

00231

€1.495.000,-k.k. 

In overleg

Bouw
Type object

Soort bouw

Bouwperiode

Bedrijfshal

Bestaande bouw 

2001

Type dak Plat dak

Oppervlakte en inhoud
Perceeloppervlakte

VVO

Kantoor oppervlakte

4.765 m²

3.966 m²

627 m²

Totale verhuurbare vloeroppervlakte 4.593 m²

Vrije hoogte 11 m
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2001

Plat dak
118 m²

Locatie
Ligging

Bereikbaarheid

Bedrijventerrein

Bushalte op 500 meter tot 1000
meter, Afrit van de snelweg op 4000

meter tot 5000 meter. 

Uitrusting
Heeft een kantoor 

Bouwperiode

Ja

2001

Type dak Plat dak

Kadastrale gegevens
Doesburg E 1581

Perceeloppervlakte

Omvang

1.255 m²

Eigendomsituatie Eigen grond

Geheel perceel 

Type dak Plat dak
Doesburg E 1582

Perceeloppervlakte

Omvang

3.510 m²

Eigendomsituatie Eigen grond

Geheel perceel 
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Franken Vastgoed Bemidde l ing  & Adv ies  is  een be t rouwbare
vas tgoedadv iseur  met  gedrevenhe id  en  pass ie .  Wi j  s t reven naar  een
duurzame k lan tenre la t ie .  Door  samen met  de  k lan t  a ls  team  te  opereren
proberen w i j  de  bes te  resu l ta ten  te  rea l i seren .  Wi j  voegen waarde toe !

Wi j  z i jn  ac t ie f  a ls  vas tgoedadv iseur  op  he t  geb ied  van o .a .  bedr i j f s ru imtes ,
kantoor ru imtes  en  w inke ls .

A l leen a ls  w i j  meerwaarde kunnen b ieden aan uw organ isa t ie ,  s t ra teg ie  o f
por te feu i l le ,  k r i jg t  u  adv ies  van ons .  D i t  vormt  he t  fundament  voor  een
langdur ige  re la t ie  op  bas is  van ver t rouwen.  Ver t rouwen in  onze
deskund ighe id  en  inze t ,  maar  ook  in  onze in tegr i te i t .  Zo  is  één van onze
pr inc ipes  da t  w i j  be t rokken z i jn  b i j  onze k lan ten  en  noo i t  tege l i j ker t i jd
andere  par t i jen  ver tegenwoord igen d ie  de  be langen van onze k lan ten
kunnen schaden.

FRANKEN VASTGOED BEMIDDELING & ADVIES

HAVENSTRAAT 124
7005 AG DOETINCHEM
NEDERLAND

TELEFOON:  0314-646610 
E-MAIL : INFO@FRANKENVASTGOED.NL

0314- 64 66 10

Over ons

Jeroen Franken Antionet Wiltink Patricia Franken

https://frankenvastgoed.nl/9-5c28/medewerkers/ons-team

