
TE HUUR

diverse metrages beschikbaar

heerlen@boek-offermans.nl  |  +31 (0)45-574 32 33

Kantoorruimte Burg. de Hesselleplein 31 -   Heerlen

Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Vanaf €159,- per maand



Omschrijving
Algemeen

Aan het karakteristieke Burgemeester de Hesselleplein in Heerlen worden binnen een Regus Business Center
werkplekken / kantoorruimtes vanaf circa 10 m² (waarbij allerhande varianten beschikbaar zijn) te huur
aangeboden. Flexibiliteit qua huuruitgangspunten, alsmede het verzorgen van services (o.a. baliebezetting)
& facilities (o.a. werkplekken), vormen binnen Regus het uitgangspunt, gekoppeld aan een modern en
hoogwaardig afwerk- en inrichtingsniveau van het Business Center. Een ideale werkomgeving voor
ondernemers die willen acteren binnen een professionele setting, doch flexibiliteit wensen te behouden qua
gebruik van werkplekken en of kantoorruimte.
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Karakteristiek



Kenmerken
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Huurprijs
1 werkplek                        Vanaf €159	

2-4 werkplekken           Vanaf €389	

4-10 werkplekken        Vanaf €529	

10+ werkplekken         Op aanvraag

Huurtermijn
5 jaar.

Opleveringsniveau
In huidige staat.

Datum van oplevering
In overleg.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie / waarborgsom ter grootte van 3 maanden 
huur, servicekosten en BTW.

Indexering
De indexatie vind jaarlijks plaats op basis van de wijziging 
van het maandprijsindexcijfer volgens de 
consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens 
(2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS).

Betalingen
Huur per maand vooruit.

 Energielabel
B



Indeling

Burg. de Hesselleplein 31, Heerlen 4

Diensten
24 uur toegang
Vergaderzalen
Liften
Rolstoeltoegankelijk
Receptie
Meubilair
Schoonmaak
Beveiliging
Keukenfaciliteiten
Internet & Telecom
Parkeren
Post- en registratieadres

Parkeren
Aan de achterzijde van het complex is de 
parkeerfaciliteit gelegen, welke bereikbaar is 
via slagboominstallaties (inclusief intercom). In 
totaal zijn thans nog  ca. 18 parkeerplaatsen 
voor de verhuur beschikbaar.



Ligging
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Het pand is uitermate centraal gesitueerd nabij de binnenstad van Heerlen (5 minuten loopafstand) en 
grenst aan de steeds verder groeiende Smart Services Campus. Mede doordat Obvion Hypotheken en 
Regus reeds gehuisvest zijn binnen het gebouw, is sprake van een baliebezetting. Snelwegen richting 
Maastricht, Eindhoven, Aken of Antwerpen zijn binnen 1 minuut bereikbaar en bussen stoppen in de directe 
omgeving.

Bereikbaarheid
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De geschiedenis van Heerlen gaat ver terug.
De Romeinen stichtten er een nederzetting
met de naam Coriovallum en bouwden er
een thermencomplex. Op dit moment telt
Heerlen 86.826 inwoners en is hiermee de 4e
grootste gemeente van Limburg.

Op cultuur historisch gebied kan je je hart
ophalen in kasteel Hoensbroek of het
Thermenmuseum. Voor de winkelliefhebbers is
er natuurlijk de grootste woonboulevard van
Europa waar je urenlang kan 'shoppen'. In
Heerlen is altijd wel iets te doen. Of het nu
gaat om sportiviteit, muzikaliteit of hilariteit:
Heerlen bruist!

Gemeente Heerlen 

Heerlen bruist!
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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 MNaastricht

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


