
ROND DEEL 12
BLADEL

Geheel of in units te huur

0497380103


info@roijmans.nl


roijmans.nl

Kantoor-, atelier-, ontmoetings- en/of bedrijfsruimte 
huren? Neem direct contact op voor de mogelijkheden!





OMSCHRIJVING / DESCRIPTION



Dutch description first, English description below it:






Dit multifunctioneel bedrijvencentrum aan het Rond Deel 12 Bladel is als 
geheel of in delen te huur. Zoekt u bedrijfsruimte op maat? Neem dan 
contact op!




Het gebouw mag als bedrijfsverzamelgebouw gebruikt worden. Heeft u 
interesse in het huren van kantoor-, atelier-, ontmoetings-, bedrijfs- en/of 
opslagruimte, neem dan direct contact op! Dit bedrijvencentrum ligt op een 
fraaie rustige locatie waar bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 3.1 zijn 
toegestaan.







Vloeroppervlaktes:




3.362 m2 BEGANE GROND:

Hoofdgebouw: 1.169 m² kantoor + 857 m² ontmoetingsruimte/showroom + 
463 m² atelier + 52 m² technische ruimte

Bedrijfsgebouw: 821 m² bedrijfsruimte




2.217 m² VERDIEPING:

Hoofdgebouw: 1.222 m² kantoor + 174 m² technische ruimte

Bedrijfsgebouw: 821 m² kantoor







Huurprijzen:




Hoofdgebouw: € 80,- per m² kantoor, € 60,- per m² atelier, € 40,- per m² 
ontmoetingsruimte/showroom

Bedrijfsgebouw: € 40,- per m² bedrijfsruimte (begane grond), € 60,- per m² 
kantoorruimte verdieping




De genoemde huurprijzen zijn exclusief energie- en nader te bepalen 
servicekosten.









Let op: voor verhuur als één geheel kan er gepraat worden over de huurprijs, neem hiervoor contact op met ons 
kantoor!







Kenmerken zijn:

- Multifunctioneel bedrijvencentrum met representatieve uitstraling

- Veel gebruiksmogelijkheden

- Kantoor-, ontmoetings-, showroom-, atelier- en bedrijfsruimten aanwezig

- Bedrijfsactiviteiten tot en met categorie 3.1 zijn toegestaan

- Als geheel of in delen te huur

- Er zal gekeken worden naar bedrijfsruimte op maat

- Energielabel A met Energie Index 0,85

- Volop parkeergelegenheid aanwezig

- Pakketdienst en PostNL punt op korte afstand gevestigd!







Huurcondities:

- Huurbetaling per maand vooruit.

- Huurperiode minimaal 2 jaar

- Er wordt geopteerd voor een met BTW belaste verhuur

- Als zekerheidstelling wordt een bankgarantie / waarborgsom gevraagd ter grootte van 3 maanden huur 
vermeerderd met BTW 

- Huurcontract conform model ROZ







Bent u op zoek naar een visitekaartje voor uw bedrijf? Dan bent u bij dit modern bedrijfspand op het juiste 
adres!













English description:

This multifunctional business center at Rond Deel 12 Bladel can be rented as a whole or in parts. Are you 
looking for customized office or business space? Then contact us!




The building may be used as a collective business building. If you are interested in renting office, studio, 
meeting, business and / or storage space, please contact us directly! This business center is located in a 
beautiful quiet location where business activities up to and including category 3.1 are allowed.




Floor surfaces:




3.362 m2 GROUND FLOOR:

Main building: 1.169 m² office + 857 m² meeting space / showroom + 463 m² workshop + 52 m² technical space

Commercial building: 821 m² storage space




2.217 m² FIRST FLOOR:

Main building: 1.222 m² office + 174 m² technical space

Commercial building: 821 m² office space




Rental prices:




Main building: € 80 per m² office, € 60 per m² studio, € 40 per m² meeting space / showroom

Commercial building: € 40 per m² of industrial space (ground floor), € 60 per m² of office space on the first floor




The mentioned rental prices are exclusive of energy and service costs to be determined.




Please note: for rental as a whole, you can talk about the rental price, please contact our office!




Features are:

- Multifunctional business center with a representative appearance

- Many uses

- Office, meeting, showroom, studio and business spaces available

- Business activities up to and including category 3.1 are permitted

- For rent as a whole or in parts

- Tailor-made business space will be considered

- Energy label A with Energy Index 0.85

- Plenty of parking available

- Parcel service and PostNL point located a short distance away!




Rental conditions:

- Rent payment per month in advance.

- Rental period at least 2 years

- There is opted for a rental taxed with VAT

- A bank guarantee / deposit of 3 months rent plus VAT is requested as security

- Rental contract in accordance with the ROZ model




Are you looking for a business card for your company? Then you have come to the right place at this modern 
business building!



KENMERKEN
Overdracht

Prijs Prijs op aanvraag

Inrichting Gestoffeerd

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Kantoor

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2008

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 11.829 m²

Verhuurbare vloeroppervlakte 5.579 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

 

Locatie

Ligging Bedrijventerrein

 

Energieverbruik

Energie-index 0,85

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 100

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Eigendom Eigen grond

Eigendom Eigen grond

Eigendom Eigen grond













































































BEGANE GROND / GROUND FLOOR



VERDIEPING / FIRST FLOOR



Energielabel gebouw

Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen.

Veel besparingsmogelijkheden

Weinig besparingsmogelijkheden

(zie toelichting in bijlage)

Dit gebouw

Labelklasse maakt vergelijking met gebouwen met overeenkomstige samenstelling mogelijk.

(zie de bijlage voor de samenstelling)

Gebruiksoppervlak

Opnamedatum

Energielabel geldig tot

Afmeldnummer

Naam adviseur

Examennummer

Handtekening

Adviesbedrijf

Inschrijfnummer

KvK-nummer

Straat (zie bijlage)

Nummer/toevoeging

Postcode

Woonplaats

Volgnummer gebouw

Energielabel op basis van een ander representatief gebouw of gebouwdeel?

Adres representatief gebouw of gebouwdeel:

Standaard energiegebruik voor dit gebouw

Energiegebruik per vierkante meter maakt vergelijking met andere gebouwen mogelijk.

-  Het standaard energiegebruik van dit gebouw is de hoeveelheid energie die jaarlijks nodig is

   voor verwarming, gebouwkoeling, de productie van warm tapwater, ventilatie en verlichting

   (exclusief apparatuur die geen deel uitmaakt van de klimaat- en verlichtingsinstallaties).

-  Bij de berekening wordt uitgegaan van het gemiddelde Nederlandse klimaat, een

   gemiddelde bezettingsgraad van het gebouw en een gemiddeld gebruikersgedrag.

-  Het standaard energiegebruik per jaar wordt uitgedrukt in de eenheid ‘megajoules’ per

   vierkante meter gebruiksoppervlakte (MJ/m ), dit wordt uitgesplitst naar elektriciteit

   (kWh/m ), gas (m /m ) en warmte (GJ/m ).

-  De CO -emissie per jaar als gevolg van het standaard energiegebruik wordt uitgedrukt in

   kilogram per vierkante meter gebruiksoppervlakte (kg/m ).
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LOCATIE OP DE KAART / LOCATION ON THE MAP



INTERESSE IN DEZE LOCATIE?
MAKELAAR: Peter Roijmans +31654661678

Horizon 6 | 5531 BG | Bladel



 0497380103 | info@roijmans.nl | roijmans.nl


