
Te huur in Bladel

HALLENSTRAAT 10

Een visitekaartje voor uw bedrijf!

Roijmans Makelaardij

TEL. 0497380103

roijmans.nl

info@roijmans.nl



Overdracht

Inrichting Gestoffeerd

Aanvaarding Direct

 

Bouw

Type object Kantoor

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2011

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 1.000 m²

Verhuurbare vloeroppervlakte 685 m²

 

Indeling

Aantal bouwlagen 2

 

Locatie

Ligging Bedrijventerrein

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 20

 

Kadastrale gegevens

Eigendom Eigen grond

Kenmerken
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Omschrijving
Bent u op zoek naar representatieve kantoor-, atelier-, showroom-, 
ontmoetings- en/of praktijkruimte? Neem dan direct contact op! Huurperiode 
in overleg!

Er zijn twee kantoorverdiepingen beschikbaar, deze zijn afzonderlijk of als één 
geheel te huur! 




Hoogwaardig gebouw met lift; verwarmen en koelen middels 
warmtepompinstallatie. Er kan gebruik gemaakt worden van de luxe kantine en 
minder valide toilet op de begane grond.




Vloeroppervlaktes:

321 m² verdieping 1

364 m² verdieping 2




Hoogwaardige bouwkundig afwerking:

- afgewerkt met tapijtvloeren in de kantoren, overige ruimtes PVC of tegelwerk

- geluidsdichte kantoorindelingen

- systeemplafonds met verlichting en aanwezigheidsdetectie

- mechanisch ventilatie / luchtbehandelingsinstallatie 

- gescheiden dames- en herentoiletgroep met voorportalen per bouwlaag

- geheel aluminium kozijnen met dubbele beglazing en luifels tegen zoninval

- verwarming en koeling in de vloeren middels aardwarmte pompinstallatie

- wandkabelgoten voorzien van elektrapunten en datanetwerk (glasvezel 
aanwezig)

- trapportaal met bordestrappen en personenlift




Kenmerken zijn:

- modern en representatief gebouw

- te gebruiken als kantoor-, atelier-, showroom-, ontmoetings- en/of 
praktijkruimte

- als geheel of per verdieping te huur

- kantine en minder valide toilet begane grond

- volop parkeergelegenheid aanwezig

- pakketdienst en PostNL punt op korte afstand gevestigd!




Huurcondities:

- huurbetaling per maand vooruit

- huurprijs is exclusief energie- en servicekosten

- huurperiode in overleg

- er wordt geopteerd voor een met BTW belaste verhuur

- als zekerheidstelling wordt een bankgarantie / waarborgsom gevraagd ter 
grootte van 2 maanden huur

- huurcontract conform laatste model ROZ
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Kenmerken
Totale oppervlakte Verdieping 1 Verdieping 2 Energielabel

685 m² 321 m² 364 m²
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Verdieping 1
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Verdieping 1
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Verdieping 2
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Verdieping 2
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Locatie op de kaart
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Heeft u interesse in

Hallenstraat 10?

Makelaar: Peter Roijmans 06-54661678

Roijmans Makelaardij



Horizon 6

5531 BG Bladel 





TEL. 0497380103

roijmans.nl

info@roijmans.nl


