
ANNEX JANNINKCOMPLEX 500 M²
TE HUUR



Janninkcomplex 

Het Janninkcomplex werd in 1900 gebouwd en tot 1967 was het pand in gebruik als 
katoenspinnerij. In 1975 werd het pand omgebouwd tot een appartementencomplex 
met een museum op de begane grond. In 2008 sloot het museum haar deuren. In 
2017 is een groot deel van de begane grond herontwikkeld tot een uniek gezond-
heidscentrum. Het Jannink heeft een unieke architectuur en dat bijzondere karakter 
ziet u ook van binnen terug. Het gezondheidscentrum ademt een pure, betrouwbare 
en rustige sfeer uit. Warme materialen en ronde vormen creëren een omgeving waar 
bezoekers zich op hun gemak voelen en waar u heerlijk kunt werken. Het Jannink 
complex ligt op de hoek Haaksbergerstraat/ Zuiderval, zeer gunstig ten opzichte van 
de uitvalswegen en het openbaar vervoer.





Gezondheidscentrum

Het Jannink heeft een unieke architectuur en dat bijzondere karakter ziet u ook van 
binnen terug. Het gezondheidscentrum ademt een pure, betrouwbare en rustige 
sfeer uit. Warme materialen en ronde vormen creëren een omgeving waar bezoekers 
zich op hun gemak voelen en waar u heerlijk kunt werken. Het Jannink is een thuis-
haven voor verschillende zorgverleners die nauw samenwerken. In het grootste deel 
van de begane grond van het pand zitten onder andere een apotheek, 4 huiarts-
praktijken, fysiotherapie, podotherapie, logopedie, bekkenfysio, prikpost, huid-
ziekenhuis, huiskamer van de wijk en verschillende kleinere zorgverleners. Het ge-
zondheidscentrum beslaat een vloeroppervlak van 2258 m2. Er is in de annex nog 
500 m² beschikbaar.





Annex begane grond

• 500 m²
• hoogte 4.90 m
• vrij indeelbaar
• bestemming maatschappelijk
• eigen entree mogelijk
• 21 bij 22 meter zijn de 
   afmetingen van het grootste 
   vrij in te delen deel
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Inspiratie 

De annex is op dit moment een grote open ruimte waar nog van alles mogelijk is. U 
kunt ervoor kiezen om aan te sluiten bij het gezondheidscentrum maar het is ook 
mogelijk om een eigen entree te creeën. De hoogte en het formaat van de ruim-
te geven vrij spel. Om u een idee te geven van de mogelijkheden, zijn er een aantal 
beelden verzameld ter inspiratie.  
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