Laurens Janszoon Costerstraat 48 - 5916 PS Venlo

TE HUUR

Vanaf € 55,- excl. BTW per m² per jaar
Bedrijfsruimte vanaf 137 m² BVO
Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.
venlo@boek-offermans.nl | +31 (0)77 - 398 12 60

Bedrijfsunits en kantoor

Omschrijving
Algemeen
Bedrijfsklare bedrijfsunits en kantoorruimten gelegen op bedrijventerrein Veegtes te Venlo. Het bedrijfspand
bestaat uit 5 bedrijfsunits en diverse kantoorruimten aan de LJ Costerstraat te Venlo. De 5 bedrijfsunits
hebben een oppervlakte vanaf 137 m² tot 444 m² BVO en zijn (indien gewenst) onderling te koppelen. Het
bestaande bedrijfsgebouw met bijbehorende kantoren zal volledig worden gemoderniseerd.
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Objectinformatie
Huurprijs
Vanaf € 55,- excl. BTW per m² per jaar
Servicekosten
Bij de servicekosten zijn inbegrepen het
onderhoud van het buitenterrein, onderhoud
van de rolpoorten, elektra- en waterverbruik
(jaarlijkse afrekening o.b.v. tussenmeters) en
administratiekosten.
Het voorschot op de servicekosten voor de
bedrijfsunits bedraagt € 15,- excl. BTW per m2/jr.
Het voorschot op de servicekosten voor
kantoorruimte bedraagt € 30,- excl. BTW per m2/
jr.
Huurprijsaanpassing
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).
Zekerheidsstelling
Bankgarantie / waarborgsom ter grootte van 3
maanden huur, servicekosten en BTW.

Opleveringsniveau
De bedrijfsunits worden opgeleverd inclusief een nieuwe,
elektrisch bedienbare overheaddeur met loopdeur.
Iedere unit wordt voorzien van een eigen meterkast met
standaard
groepenkast,
krachtstroomaansluiting,
tussenmeter en dubbele wandcontactdoos. De units zijn
voorts voorzien van lichtstraten. Ook wordt iedere unit
indien gewenst voorzien van een betegelde toiletruimte
met wandcloset en fonteintje. De scheidingswanden
worden opgetrokken uit sandwichpanelen.
De kantoorruimtes worden in basis opgeleverd met
vloerbedekking, systeemplafond met led-armaturen en
airco. De kantoorruimten krijgen gezamenlijk de
beschikking over een pantry en toiletruimte. Afwerking
naar
wens
bespreekbaar
afhankelijk
van
huurvoorwaarden.
Aan de voorzijde van het terrein wordt een zuil geplaatst
voor het maken van reclame. Tevens is er de
mogelijkheid voor het aanbrengen van reclame aan de
gevel.
Energielabel
A
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Indeling & huurprijzen
Indeling
Het geheel bestaat uit diverse kantoorruimten
en 5 bedrijfsunits met een oppervlakte vanaf
137 m² tot 444 m² BVO en zijn (indien gewenst)
onderling te koppelen. Het bestaande
bedrijfsgebouw met bijbehorende kantoren zal
volledig worden gemoderniseerd.

Unit

Type

Parkeren
Per unit is één privé parkeerplaats voorzien behoudens
unit 1 welke in beginsel de beschikking heeft over 3
parkeerplaatsen. In totaal zijn er 6 parkeerplaatsen
beschikbaar voor de gebruikers van de kantoorruimten.

Metrage

Huurprijs
(p.mnd excl. btw)

Unit 1

Bedrijfsruimte

444 m² BVO

€ 1.995,-

Unit 2

Bedrijfsruimte

295 m² BVO

€ 1.350,-

Unit 3

Bedrijfsruimte

147 m² BVO

€ 795,-

Unit 4

Bedrijfsruimte

147 m² BVO

€ 795,-

Unit 5

Bedrijfsruimte

137 m² BVO

€ 750,-

Kantoorruimte

vanaf 92 m² BVO
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Plattegronden - begane grond
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Plattegronden - 1e verdieping

6

Ligging & bereikbaarheid
Ligging
Gelegen op bedrijventerrein Veegtes. Op het circa 80 hectare grote bedrijventerrein zijn ongeveer 140
bedrijven gevestigd. Er zijn met name bedrijven gevestigd in de sectoren industrie, groot- en tussenhandel en
bouw. Aansluitend aan bedrijventerrein de Veegtes bevindt zich woonboulevard Trefcenter welke werd
uitgebreid met een 18.000 m2 grote Bauhaus.
Bereikbaarheid
De bedrijfs- en kantoorruimten kennen een goede bereikbaarheid dankzij de ligging nabij de oprit van de
autosnelweg A-67 van Venlo naar Eindhoven, met aansluiting op de A-73 (Nijmegen - Venlo - Roermond) en
het Duitse wegennet. Een bushalte is op korte afstand gesitueerd.
Bestemmingsplan
Volgens het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Veegtes" zijn bedrijven welke vallen in de categorie 2, 3.1, 3.2,
4.1 en 4.2 toegestaan evenals productiegebonden detailhandel en kantoren en dienstverlenende bedrijven.
Voor meer informatie met betrekking tot het bestemmingsplan verwijzen wij naar ruimtelijkeplannen.nl of
gemeente Venlo.
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Gemeente Venlo
Venlo is de grootste gemeente in NoordLimburg en heeft in totaal 101.603 inwoners.
Venlo kent een rijke ondernemershistorie.
Met de ligging aan de Maas, vlakbij de grens
met Duitsland en vele vliegvelden in de
nabijheid, is internationaal ondernemen in
Venlo erg interessant.

Logistieke hotspot
Venlo speelt een belangrijke rol in
ondernemend Nederland en daarbuiten, de
regio werd meerdere keren uitgeroepen tot
logistieke hotspot van Europa en heeft het op
een na grootste tuinbouwgebied van
Nederland.
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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 VENLO
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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 debevestiging van ons hoge kennisniveau en betrouwbaarheid 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.

Deskundigheid
Aandacht

Service
Beste promotie

Passie

Persoonlijke
benadering

Prijs/kwaliteit
Goed bereikbaar

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.
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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 Maastricht
043 367 15 22

Boek & Offermans Heerlen
Akerstraat 39-41
6411 GW Heerlen
045 574 32 33

maastricht@boek-offermans.nl

heerlen@boek-offermans.nl

