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€ 938 EXCL BTW P/M

Thomas Alva Edisonweg 11 D

6045 GN Roermond
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Thomas Alva Edisonweg 11 D

6045 GN Roermond

Inleiding

PER DIRECT BESCHIKBAAR. 

Op goede locatie gelegen bedrijfsruimte V.V.O. totaal ca. 150m² (begane grond ca. 60m² 
loods en ca. 40m² kantoor/kantine met op de verdieping ca. 50m² kantoorruimte). Het 
buitenterrein is verhard met betonplaten en biedt plaats aan ca. 4 auto's. Optioneel 
mogelijkheid huren extra parkeergelegenheid.




Het bedrijfspand is gelegen op bedrijventerrein `Roerstreek-Zuid’ te Roermond en is 
omgeven door bedrijfspanden. Het wegennet in Roermond is grondig verbeterd en het 
bedrijventerrein is prima ontsloten naar het (internationale) snelwegennet.
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Ligging en indeling


Begane grond

Entree, ontvangst/wachtruimte, kantoor/kantine met nette keukenopstelling en toegang 
toiletruimte.  

Bedrijfshal voorzien van overheaddeur en re-integratie unit. 

De hoogte van de bedrijfsunit is circa 6,2 meter en de hoogte van de overheaddeur bedraagt 
4,5 meter. 




Opbouw:

De unit heeft een modulaire opbouw met staalconstructie, staal- en betonplaten, groot 
raamkozijn en de achterzijde is voorzien van gegalvaniseerd staal. De voorzijde is voorzien 
van aluminium sandwichpanelen met isolatie. De unit heeft een handmatig aangedreven 
overheaddeur, vloeistofdichte betonvloer met een monoliet toplaag.

In 2022 is de dakbedekking vernieuwd en het dak geïsoleerd, alsmede het 
buitenschilderwerk uitgevoerd. 

Er is geen verwarming en geen gasaansluiting aanwezig. Kantoor eerste verdieping werd 
verwarmd middels een airco (waarvan warmtewerking thans onbekend is).
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Ligging en indeling


Eerste verdieping

Kantoorruimte ca. 50m² met zwevend bureau. Thans is deze ruimte in 2 gedeeltes opgesplitst 
waarvan het achterste, kleinere deel, als archief dienst doet. In het voorste gedeelte hangt 
een airco.



Overdracht

Vraagprijs € 938,- per maand

Inrichting Niet gestoffeerd

Inrichting Niet gemeubileerd

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Bedrijfshal

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2008

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 160 m²

Verhuurbare vloeroppervlakte 60 m²

Kantoor oppervlakte 90 m²

Totale verhuurbare vloeroppervlakte 150 m²

Vrije hoogte 6,2 m.

Draagvermogen 2.500 kg/m²

 

Locatie

Ligging Bedrijventerrein

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 4

Heeft een kantoor Ja

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond
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Kenmerken
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Bijzonderheden




Borg: 3 maanden huur




Huur: euro 937,50 per maand excl. BTW

Voorschot GWE: euro 100,- per maand excl. BTW




Huurcontract: 

Standaard model conform ROZ (Raad voor Onroerende Zaken), model 
2019.




Indexering:

Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens 
de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), 
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).




Aanvaarding:

In onderling overleg.




Bereikbaarheid:

* Bedrijventerrein is gelegen aan de Keulsebaan, provinciale weg (N570) 
Roermond-Herkenbosch/Roerdalen en Duitsland-Wassenberg/
Erkelenz.

* De N293 (Oosttangent) vormt de directe aansluiting van 
bedrijventerrein ‘Roerstreek-Zuid’ naar de A73, waarvan de toe- en afrit 
op minder dan 2 km van het bedrijventerrein is gelegen. 

* De A73, de snelwegverbinding Venlo-Roermond richting A2, heeft een 
directe verbinding naar Duitsland (via de N280-BAB52 richting Duitsland 
naar Mönchengladbach en Düsseldorf).




Bestemmingsplan:

Het object valt onder de vigeur van het bestemmingsplan " 
Bedrijventerreinzone Roerstreek ". Blijkens de plankaart van het 
vigerend plan is het gehele perceel thans bestemd voor "bedrijventerrein 
(art. 4)". De voor ‘bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd 
voor bedrijven in de categorie: 2 t/m 3.2.




Informatie:

Middels bovenstaande informatie hebben wij geprobeerd een zo 
compleet mogelijk beeld van het object weer te geven. Hieraan kunnen 
geen rechten worden ontleend. Slechts de feitelijke situatie geeft een 
correct beeld van het object. 




Corio Makelaars B.V. heeft met de meeste zorg deze informatie 
samengesteld doch kunnen we ten aanzien van de juistheid van deze 
gegevens geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aan deze informatie 
kunnen geen rechten worden ontleend.
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Foto's
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Google maps
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Corio Makelaars

Professionele ondersteuning:

Bij Corio Makelaars B.V. kunt u rekenen op professionele ondersteuning

op het gebied van:

- Aankoop en verkoop van bestaande woningen en bedrijfsmatig o.g.,

zowel in Nederland als in buitenland.

- Aankoop en verkoop van nieuwbouwprojecten & beleggingsobjecten,

zowel in Nederland als in buitenland.

- Taxaties onroerend goed wonen en bedrijfsmatig vastgoed zowel in

Nederland als in België.

- Projectontwikkeling zowel in Nederland als in België.




Openingstijden:

Kantooruren van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.30 uur.

Afspraken in avonden en in weekenden in overleg.




Makelaars / Taxateurs:

De heer L.E.F. Huijts

06-10913713

• Gecertificeerd Recognised European Valuer: registernummer REV-NL/

VBO/2019/8.

• Gecertificeerd Register Makelaar / Taxateur Onroerende Zaken

Woningen, registernummer: 03R678SCVM.

• Gecertificeerd Register Makelaar / Taxateur Bedrijfsmatig Onroerend

goed, registernummer: BOG 07B678SCVM.

• NRVT Kamer Wonen, registernummer: RT927646189.

• NRVT Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed - Groot Zakelijk Vastgoed,

registernummer: RT927646189.

• Erkend vastgoedmakelaar BIV, erkenningsnummer: 502821 België.




Mevrouw A.M.C.H. Kleinen

06-54965298

• Gecertificeerd Register Makelaar / Taxateur Onroerende Zaken 

Woningen, registernummer: 10R1406SCVM.

• NRVT Kamer Wonen, registernummer: RT156708171.




De heer R.J.M. Plantaz

06-18542609

• Gecertificeerd Register Makelaar / Taxateur Onroerende Zaken

Woningen, registernummer: 21R2185SCVM

• NRVT Kamer Wonen, registernummer: RT825666904



Corio Makelaars B.V.

Stationstraat 145


6361 BH Nuth

045-5272711


info@coriomakelaars.nl


