
Winkelruimte De Bleek 2527 -  5801 MC Venray

TE KOOP
€145.000,- k.k.

ca. 105 m²

Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.
venray@boek-offermans.nl  |  +31 (0)478-63 69 22



Omschrijving
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Het object is gelegen aan De Bleek te Venray, een straat in het voornaamste voetgangersgebied in het
centrum van Venray. De straat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en maakt onderdeel uit van de
routing voor het winkelend publiek. 




Venray kent een scala aan winkelvoorzieningen. Het gezellige winkelcentrum bruist. De eigen schouwburg is
de trots van de stad. Verder zijn er voldoende horeca gelegenheden waar u gezellig kunt toeven. In de
Grotestraat en De Bleek hebben zich diverse grote winkelketens gevestigd, waaronder de Hema, Blokker,
Kruidvat, Etos. U vindt er diverse bakkers en een slager. Voorts is de plaatselijke winkeliersvereniging actief.




Voorzieningen

- vloeroppervlak ca. 105m²

-	Overdekte entree in voorgevel

- Achterzijde opslagruimte met vluchtdeur

-	Laden en lossen mogelijk via achterzijde

-	 frontbreedte van ca. 12 m¹

-	Toiletruimte met fontein

-	C.V. ketel met radiatoren

-	Systeemplafonds

-	Laminaat vloer



Kenmerken
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Onderzoeksplicht

Koper is ten alle tijde gerechtigd voor eigen rekening 
eenbouwkundige keuring te (laten) verrichten dan 
wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een 
goed inzicht te verkijgen over de staat van het 
object.





Oplevering

De winkelruimte wordt met winkelinventaris 
opgeleverd voorzien van: Systeemplafond met 
inbouwarmaturen, laminaat vloer, CV ketel met 
radiatoren, toiletvoorziening. Het pand ligt in de 
“plint” van een appartementencomplex. 





VvE informatie

Het appartementsrecht maakt voor 109/2297 deel uit 
van de VVE. Het voorschot waarin o.a. begrepen de 
premie van de opstalverzekering bedraagt ca. € 
800,- per jaar.



Indeling
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Bestemming




Gemengde bestemming. De vigerende 
bestemming van het object betreft gemengde 
doeleinden. Voor aanvullende informatie over 
het vigerende bestemmingsplan of voor inzage 
in dit bestemmingsplan kunt u deze vinden via 
ruimtelijkeplannen.nl.





Parkeren




Parkeren : Er bevinden zich op loopafstand ruim 
voldoende parkeerplaatsen op openbaar terrein 
(1e 2 uur gratis parkeren) en tevens een 
ondergrondse parkeergarage met 400 plaatsen.





Verdieping

Begane grond

Metrage 105 m²

Begane grond


1e verdieping

Kantoorruimte


Kantoorruimte

ca. 105 m²	


ca. 105 m²	
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Kadaster
Kadastrale gemeente
Venray

Sectie
9925, appartementsindex 14

Nummer

Perceelgrootte
110 m²



Ligging & bereikbaarheid
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Ligging
Het object is gelegen aan De Bleek te Venray, een straat in het voornaamste voetgangersgebied in het
centrum van Venray. De straat is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en maakt onderdeel uit van de
routing voor het winkelend publiek. Nabij het object is een herontwikkeling afgerond (omgeving
Hoenderstraat), die ervoor zorgt dat dit deel van het centrum nog verder gecompleteerd wordt. 

Bereikbaarheid
Parkeren : Er bevinden zich op loopafstand ruim voldoende parkeerplaatsen op openbaar terrein (1e 2 uur
gratis parkeren) en tevens een ondergrondse parkeergarage met 400 plaatsen.
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Venray is gelegen in Noord-Limburg en telt
43,312 inwoners. Venray is een plattelands
gemeente met 13 dorpskernen en is na Venlo
de tweede stedelijke kern van Noord-
Limburg. Bovendien speelt de plaats een
vooraanstaande rol in de regio.

Inmiddels is Venray vanwege de goede
snelwegverbindingen een echte logistieke
hotspot geworden. Dit zorgt voor veel
werkgelegenheid in de regio. Venlo-Venray
heeft al 7 keer de prijs 'Logistieke Hotspot'
gewonnen. 

Gemeente Venray 

Ondernemend Venray
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Even voorstellen
Uw makelaar in Limburg

Met vier vestigingen in Limburg (Heerlen, Maastricht,  Venray en Venlo) en meer dan 40 jaar ervaring op de 

vastgoedmarkt bieden wij persoonlijke service en leveren optimale kwaliteit.





Full-service


De professionele medewerkers vormen het fundament van ons bedrijf, stuk voor stuk gecertificeerde
specialisten. Wij zijn een full-service kantoor met woningmakelaars, bedrijfsmakelaars, recreatiemakelaars,
taxateurs en consultants. Onze gezamenlijke kennis, onze passie voor het vak en ons sterke netwerk maken
ons een betrouwbare partner voor al uw vastgoed vraagstukken.





Partner in Dynamis


Dynamis is een samenwerkingsverband van 13 regionale makelaars met 40 vestigingen, verspreid door heel
Nederland. De Dynamis partners zijn vooraanstaande makelaars en bieden full-service dienstverlening aan. 

KANTOOR VENRAY
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Deskundigheid

Aandacht Passie
Service Persoonlijke


           benaderingBeste promotie

Prijs/kwaliteit
Goed bereikbaar

De top 101

Bedrijfsmakelaardij



Jaarlijks stelt het vastgoedmagazine
Property-NL, op basis van onafhankelijk
onderzoek, landelijk de makelaars
top-101 samen, op basis van de door
hen geregistreerde transacties.




Boek & Offermans Makelaars staat op
nummer 1 in Limburg. En daar zijn we
ontzettend trots op!

Waarom is deze titel zo bijzonder?

Al 7 jaar op rij zijn wij dé nummer 1 bedrijfsmakelaar
van Limburg volgens PropertyNL. Dit is de beves-
tiging van ons hoge kennisniveau en betrouw-
baarheid in de vastgoedmarkt.



Bovendien neemt Dynamis op de landelijke top 101
de 2e positie in, daarmee verstevigt het haar positie
en wordt nogmaals de formule bevestigt; Landelijke
dekking, uniforme werkwijze, regionale kennis.
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Disclaimer

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.
Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Indien de exacte maat voor u van belang is, kunt u deze
laten opmeten. Deze informatieve brochure is geheel vrijblijvend en dient als uitnodiging voor het plannen van een
bezichtiging en is niet bedoeld als aanbod.



Boek & Offermans Venray

Poststraat 9

5801 BC Venray

0478 63 69 22




venray@boek-offermans.nl

Boek & Offermans Venlo

Straelseweg 234

5914 AV Venlo

077 398 12 60




venlo@boek-offermans.nl

Boek & Offermans Maastricht


 Scharnerweg 116B


6224 JK Maastricht

043 367 15 22




maastricht@boek-offermans.nl

Boek & Offermans Heerlen


 Akerstraat 39-41


6411 GW Heerlen

045 574 32 33




heerlen@boek-offermans.nl


