
Kantoorruimte Roggelseweg 24 -  6081 CT Haelen

TE KOOP
€175.000,- kosten koper

ca. 273 m² geheel verhuurd

Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.
venlo@boek-offermans.nl  |  +31 (0)77 - 398 12 60



Omschrijving
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Algemeen

Half vrijstaand object dat qua uitstraling sober en eenvoudig is doch inpandig volledig is gerenoveerd. Het
gebouw heeft in de linkerdeel (hsnr 24) en in de voorgevel (hsnr 24A) een entree. Het geheel is gelijkvloers
ingedeeld bestaande uit kantoren, verkeersruimtes, een aantal ruimtes voor ondersteuning (kantine /
keuken, berging, technische ruimtes, etc.) en sanitaire ruimte.





Voorzieningen

- Systeemplafond met inbouwarmaturen

- Keukenruimte

- Toiletruimte

- CV- installatie

- Eigen meterkast voorzien van gas-, water-, electriciteitsaansluiting en telecomaansluiting



Kenmerken
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Vraagprijs

€ 175.000,- kosten koper





Huurstroom 


€ 14.176,80 per jaar excl. btw




Huurovereenkomst


1 (één) jaar met telkens verlenging van 1 (één) 
jaar.





Opzegtermijn 


6 (zes) maanden




Dataroom


Ten behoeve van de verkoop is een dataroom 
ingericht waar op verzoek toegang tot wordt 
verleend.





Bezichtiging


Uitsluitend via ons kantoor op nummer

077-3981260

Onderzoeksplicht

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





Oplevering

Het object zal worden verkocht en geleverd ‘as-is, 
where is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de 
levering met alle aan het object verbonden rechten 
en plichten, alsmede eventuele zichtbare en 
onzichtbare gebreken en zonder garantie van enig 
soort, waaronder die met betrekking tot technische, 
bouwkundige, juridische, fiscale, milieukundige, huur- 
en commerciële aspecten van het verkochte.










Indeling
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Kantoorruimte


Bestaande kamerindeling nr. 24 : kantoorruimte,  

spreek/vergader kamers, half open keuken en 
toiltetruimtes.

nr. 24a : eigen entree, huiskamer, kantoorruimte, 
sanitaire ruimte en berging 

Parkeren


Het object beschikt over parkeerfaciliteiten op 

eigen terrein aan de voorzijde.

Verdieping Type Metrage

Begane grond Kantoorruimte ca. 273 m²	

Totaal                                                                                          ca. 273 m²




Plattegronden
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Kadaster
Kadastrale gemeente
Haelen

Sectie
A

Nummer
5215

Perceelgrootte
819 m²



Ligging & bereikbaarheid
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Ligging
Haelen is gelegen tussen Roermond aan het Zuid-Oosten en Weert aan het Westen. Met ongeveer 4.395
inwoners (2022) is Haelen een van de middelgrote dorpen in de omgeving. Het object is centraal gelegen in
het centrum van Haelen. Het voorzieningenniveau in het dorp is voldoende, winkels voor dagelijkse
levensbehoefte bevinden zicht op loopafstand.

Bereikbaarheid
De op- en afritten van de N273 welke naar de autosnelweg (A2- A73) richting Maastricht, Roermond en
Eindhoven leiden, zijn op enkele rijminuten gelegen (minder dan 1 km). Tevens treft u in de onmiddellijke
nabijheid busstations aan voor een goede verbinding naar omliggende woongebieden.

Bestemmingsplan
Het object valt binnen het vigerend bestemmingsplan “Woonkernen Leudal 2017”, vastgesteld door de
gemeenteraad d.d. 14 november 2014. Op grond van de planvoorschriften luidt de bestemming
‘Maatschappelijk‘ welke geschikt zijn voor maatschappelijke doeleinden zoals omschreven in het vigerende
bestemmingsplan.
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Leudal is een gemeente in de Nederlandse
provincie Limburg die ontstaan is uit de
gemeenten Haelen, Heythuysen, Hunsel en
Roggel en Neer en Horn. De gemeente telt
35.948 inwoners (31 januari 2022, bron: CBS)
en heeft een oppervlakte van bijna 165 km². 

De gemeente is gelegen in Midden-Limburg.
De naam Leudal is ontleend aan het
natuurgebied dat tussen de kernen
Heythuysen, Roggel, Haelen, Nunhem en
Neer gelegen is. Dit gebied is ontstaan door
erosie door het beekje de Leu.

Gemeente Leudal

Leu
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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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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


