
Beleggingsobject 
Arnhemseweg 145


7331 BG  Apeldoorn

TE KOOP

€ 995.000 kosten koper



Kenmerken
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Koopprijs

€ 995.000,- kosten koper 





BTW belast


Nee




Hoofdbestemming


Gemengd - 1




Bouwjaar


1930 en in 2015 gerenoveerd 




Bouwvorm


Bestaande bouw




Onderhoud binnen


Goed




Onderhoud buiten


Goed




Oppervlakte


Totaal circa 300 m²




Verdeling oppervlakte 


Kelder (stahoog)

Begane grond circa 170 m²

1e verdieping app. 145b circa 51 m²

1e verdieping app. 145c circa 79 m²

Zolder (over gehele verdieping)





Totale huuropbrengst


€ 59.810,- per jaar (3 huurders)




Kadaster


Apeldoorn, N, nummer 9216, 9219 en 9296 
(gezamenlijk groot 618 m²) 



Omschrijving
Object/ligging
 
Oppervlakte

Arnhemseweg 145, 145b en 145c Apeldoorn
 Arnhemseweg 145 heeft een oppervlakte van 
 
 circa 170 m²  en beschikt over ca. 12 
Interessant beleggingsobject beschikbaar voor parkeerplaatsen.

verkoop gelegen aan de Arnhemseweg in  

Apeldoorn. De Arnhemseweg is een belangrijke Arnhemseweg 145 b heeft een oppervlakte van 

invalsweg naar het centrum van Apeldoorn. 
 51 m² en beschikt over een woonkamer met open 
 
 keuken, badkamer met toilet en 2 slaapkamers.

Het gebouw is geheel verhuurd en bestaat uit drie  

afzonderlijke units. Op de begane grond is een Arnhemseweg 145c heeft een oppervlakte van ca. 
verloskundigenpraktijk gevestigd. Op de verdieping 79 m² en beschikt over een woonkamer met 
zijn twee woningen welke eveneens zijn verhuurd.
 openkeuken, 2 slaapkamers, badkamer en toilet.

 
 

Het gebouw is oorspronkelijk gebouwd in 1930 en in Tevens stahoge kelder en een zolder.

2015 ingrijpend gerenoveerd. De begane grond en 

de verdiepingen beschikken over eigen meters ten 
Kadastrale informatie

behoeve van de registratie van gas, water en Gemeente Apeldoorn

electra.
 Sectie N

 
 Nummer 9216, 9219 en 9296 



 (gezamenlijk groot 618 m²)
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Bestemming
 
Huurgegevens    


Bij de gemeente Apeldoorn valt het onderhavige Arnhemseweg 145 

onroerend goed in het vigerende Huurder                          Maatschap     

bestemmingsplan Stadsdeel Zuid-Midden. De                                         verloskundigenpraktijk 

bestemming van het perceel is: gemengd-1. U kunt                                         Doevendans

het bestemmingsplan bij ons kantoor opvragen.
 Oppervlakte                  170 m²



 Huurprijs                           € 38.570,- per jaar


 Huuringangsdatum        1 januari 2016


Opleveringsniveau
 Contractduur                 5 jaar


In de huidige staat, appartementen inclusief Verlenging                      5 jaar

laminaatvloeren, keuken inclusief gaskookplaat, Expiratiedatum               31 december 2025

afzuigkap, oven, vaatwasser* en koel-/ BTW                                  Ja

vriescombinatie. Het pand is onder andere Zekerheidsstelling           3 maanden  

voorzien van kunststof kozijnen en derhalve een                                          brutohuurverplichting

onderhoudsvriendelijk object. 
  

* app. B heeft geen vaatwasser
 Arnhemseweg 145 b



 Huurder                             Maatschap 


Koopprijs 
                                            verloskundigenpraktijk 


€ 995.000,- kosten koper
                                            Doevendans

 
 Oppervlakte                     51 m²



 Huurprijs                            € 10.800,- per jaar


Omzetbelasting
 Huuringangsdatum         1 augustus 2022


Er is geen sprake van een BTW-belaste verkoop.
 Contractduur                   1 jaar


 Verlenging                        onbepaald


 Zekerheidsstelling             1 maand huur


Energielabel
  


F, geldig tot 28-2-2026. 
 Arnhemseweg 145 c


 Huurder                               particulier


 Oppervlakte                       79 m²


Aanvaarding
 Huurprijs                               € 10.440,- per jaar


In overleg.
 Huuringangsdatum           1 december 2019


 Contractduur                     1 jaar


 Zekerheidsstelling               1 maand huur


Zekerheidsstelling
  


Bankgarantie ter grootte van 10% van de Totale huur 59.810,-- per jaar.

koopsom, te voldoen uiterlijk 4 weken na  

koopovereenstemming te voldoen op 

derdengeldrekening van praktiserend notaris.
  



 .


  

Huursituatie 


Het gehele object is verhuurd aan drie huurders.
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Bijzondere bepalingen 
 
Voorbehoud

Aan verkoper niet bekend is, dat de onroerende Eventuele transacties dienen ter goedkeuring 
zaak enige verontreiniging bevat die ten nadele voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. 
strekt van het normale gebruik door de koper of eigenaar van het gebouw. Tot deze goedkeuring 
die heeft geleid of naar redelijke verwachting zou verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen 
kunnen leiden tot een verplichting tot schoning geheel vrijblijvend.

van de onroerende zaak, dan wel het nemen van 

andere maatregelen. Indien na 

eigendomsoverdracht blijkt dat er wel sprake is van 
Nadere informatie

enige vervuiling, dan aanvaardt verkoper hiervoor Voor nadere informatie en/of bezichtigingen kunt 
geen enkele aansprakelijkheid.
 u een afspraak maken met:

 
 Rodenburg Bedrijfsmakelaars

Aan verkoper niet bekend is, dat in de onroerende Paslaan 20, 7311 AL  APELDOORN

zaak asbest is verwerkt. De onbekendheid van Telefoon: 055 – 5 268 268

eigenaar met de aanwezigheid van asbest in de E-mail: apeldoorn@rodenburg.nl

onroerende zaak houdt uitdrukkelijk geen garantie Internet: www.rodenburg.nl
in van eigenaar dat er geen asbest aanwezig is. 
Indien na eigendomsoverdracht blijkt dat er wel 
sprake is van de aanwezigheid van asbest, dan 
aanvaardt verkoper hiervoor geen enkele 
aansprakelijkheid




Aan verkoper niet bekend is, dat met de eventuele 
aanwezigheid van invasieve exoten, zoals de 
Japanse duizendknoop in, op of nabij het 
verkochte. Indien na eigendomsoverdracht blijkt 
dat er wel sprake is van de aanwezigheid van 
dergelijke begroeiing, dan aanvaardt verkoper 
hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

 

Koper is ermee bekend dat het gekochte niet is 
voorzien van een EPA-label en doet hierbij 
uitdrukkelijk afstand van zijn recht daarop. Koper 
vrijwaart verkoper hierbij uitdrukkelijk voor alle 
mogelijke aanspraken dienaangaande.
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Locatie
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Plattegrond begane grond 
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Plattegrond 1e verdieping
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Kadastrale kaart

Adres:  

Arnhemseweg 145






Postcode / Plaats:


7331 BG  Apeldoorn

Gemeente:

Apeldoorn






Sectie / Perceel:


Sectie N / 9216, 9219 en 9296 
(gezamenlijk groot 618 m²)
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Even voorstellen
Rodenburg Bedrijfsmakelaars (anno 1930) is één van de 
grootste makelaarskantoren en marktleider in de regio, met 
een vestiging in Deventer, Apeldoorn en Zwolle. Rodenburg 
Makelaars behoort tot de 50 grootste makelaarskantoren van 
Nederland. Wij zijn volledig thuis op het gebied van koop, 
verkoop, huur, verhuur, nieuwbouw, beleggingen en 
(complexe) taxaties van alle soorten bedrijfsonroerend goed. 
Rodenburg Makelaars is NVM-lid en partner in Dynamis 
Nederland, een samenwerkingsverband van landelijk 
opererende makelaars. Hiermee zijn wij verzekerd van een 
landelijke dekking in alle facetten van het onroerend goed. 
Naast bedrijfsmakelaardij, zijn wij ook gespecialiseerd in de 
koop, verkoop, huur, verhuur, nieuwbouw en taxaties van 
woningen. Tevens is Rodenburg Bedrijfsmakelaars "Regulated 
by RICS": 

In de taxatiewerkzaamheden wordt een strikte gedragscode 
gehanteerd en worden de hoogste professionele en ethische 
normen nagestreefd. Gecontroleerd door een van de 
toonaangevende regelgevende instanties ter wereld. Op 
deze manier wordt een een strikte gedragscode 
onderschreven en de hoogste professionele en ethische 
normen nageleefd. Taxaties worden uitgevoerd volgens de 
voorschriften zoals deze zijn opgenomen in the Red Book van 
de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) Rodenburg 
Bedrijfsmakelaars, dynamisch tot uw dienst … :

Deskundigheid

Aandacht Passie
Service Persoonlijke


           benaderingBeste promotie

Prijs/kwaliteit
Goed bereikbaar
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Paslaan 20  |  7311 AL Apeldoorn

apeldoorn@rodenburg.nl


rodenburg.nl  |  055 5 268 268


