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OMSCHRIJVING
Ruime moderne kantoorruimte met magazijn 
gelegen op bedrijventerrein Hogeweg in Hulst. 




De begane grond bestaat uit een open 
ontvangstruimte met trap naar de verdieping. 
Afzonderlijk kantoor en toiletgroep.  




Op de begane grond kan een magazijnruimte 
gecreëerd worden welke langs buiten via een 
roldeur te bereiken is. 




De 1e verdieping bestaat uit 2 ruime kantoren, 
pantry, toiletgroep en een magazijnruimte.




Gebruiksoppervlak begane grond 125 m²

Gebruiksoppervlak 1e verdieping 140 m²




Locatie:

Het pand is gelegen op bedrijventerrein 
Hogeweg ten Zuidwesten van de stad Hulst. Hulst 
is gelegen nabij de Belgische grens en zeer goed 
bereikbaar vanuit de regio Antwerpen. 




Bestemming:

Op deze locatie is geldig bestemmingsplan 
bedrijventerreinen Hulst. Het pand heeft de 
bestemming bedrijventerrein-1. Bedrijven tot 
categorie 4.1 van de staat van bedrijfsactiviteiten 
zijn toegelaten.




Voorzieningen

Het pand is voorzien van aluminium kozijnen met 
dubbele beglazing. Verwarming en warm water 
doormiddel van een combi cv-ketel. 




Energielabel 

Het pand beschikt over energielabel A.




Servicekosten

Het pand is gelegen in een complex met 
verschillende bedrijfsunits en kantoorruimtes welke 
is gesplitst in appartementsrechten. Voor deze 
ruimte bedragen de servicekosten € 129,27 per 
maand.


Hierin is voorzien de opstalverzekering van de 
gebouwen en de reservering voor (groot) 
onderhoud gebouw en buitenterrein.




Omzetbelasting

Op deze verkoop is geen omzetbelasting van 
toepassing.




Oplevering

In overleg.




Vraagprijs € 299.000,- k.k.




Disclaimer:

Deze informatie omtrent de verkoop van 
“Evenaar 7 Hulst” is met zorg samengesteld. 
Moovs Makelaars kan evenwel geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid 
hiervan, noch kan aan de vermelde gegevens 
geen recht worden ontleend. Nadrukkelijk 
vermelden wij dat deze informatieverstrekking niet 
als aanbieding of offerte mag worden 
beschouwd. 



TOTALE OPPERVLAKTE: 265

UNITS 5
BTW BELAST Nee
BOUWJAAR 2008

SERVICEKOSTEN: 129,27
ONDERHOUD BINNEN: Goed

ONDERHOUD BUITEN: Goed

VERDIEPINGEN: 2











PLATTEGROND



PLATTEGROND



Overdracht

Vraagprijs € 229.000,- k.k.

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Kantoor

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2008

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 265 m²

Verhuurbare vloeroppervlakte 265 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

 

Energieverbruik

Energielabel A

KENMERKEN



LOCATIE OP DE KAART

KOM JIJ HIER 
BINNENKORT 
WERKEN?



BEKIJK DIT PAND
ONLINE!
evenaar7.nl

Evenaar 7, Hulst

SCAN DEZE CODE EN BEKIJK 
HET PAND OP JE MOBIEL!



INTERESSE IN DIT PAND?

Neem vrijblijvend 

contact met ons op!

Moovs Makelaars en Taxateurs B.V.


Mr. F.J. Haarmanweg 59


4538 AN, Terneuzen


0115-611489


info@moovsmakelaars.nl


moovsmakelaars.nl


