
TE HUUR

Van de Reijtstraat 30 

Breda

Vrijstaand bedrijfscomplex (2018)
Totale oppervlakte 2472 m²
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Kenmerken

Huur- en koopprijs Oppervlaktes - NEN 2580

Koopsom EUR 175.000 p.j.

BTW van toepassing ja

Servicekosten N.O.T.K.

Garantiestelling 3 maanden huur incl. 

BTW en 

servicekosten

Indexering Jaarlijks conform 

CPI index

Huurovereenkomst Model standaard 

ROZ 2015

Parkeren 48 parkeerplaatsen

Bouwjaar 2018

BTW van toepassing Ja

Totale oppervlakte ca. 2.472 m²

Oppervlakte bedrijfshal (bg) ca. 829 m²

Oppervlakte entresolvloer 

(1e)

ca. 250 m²

Oppervlakte kantoor-/

showroom (bg)

ca. 193 m²

Oppervlakte kantoor-/

showroom (1e)

ca. 227 m²

Oppervlakte kantoor-/

showroom (2e)

ca. 973 m²

Twee balkons met een 

oppervlak van ca. 50 m² per 

stuk

Van de Reijtstraat 30 - Breda



Objectgegevens

In 2018 is een modern en duurzaam (energielabel A) vrijstaand bedrijfsobject 

gerealiseerd, welke in een drietal varianten beschikbaar komt voor de verhuur. Variant A 

omvat de huur van het volledige gebouw. Variant B omvat de huur van de 

bedrijfsruimte, entresolvloer en kantoren op de begane grond en 1e verdieping. Variant 

C omvat de huur van uitsluitend de tweede verdieping. Het object is gelegen op een 

eigen perceel grond van 2.854 m2 en beschikt in totaliteit over 48 parkeerplaatsen, 

waarvan een gedeelte op afsluitbaar terrein. Onder 'opleveringsniveau' wordt vermeld 

welke voorzieningen tot het gehuurde behoren, met dien verstande dat de tweede 

verdieping thans in casco staat verkeert. Tegen een meerprijs en afhankelijk van de 

gewenste invulling van de gebruiker heeft verhuurder de bereidheid het gehuurde verder 

af te bouwen, e.e.a. in onderling overleg. De realisatie van een tweetal loading docks 

(linker -en rechterzijde) is tevens bespreekbaar. 


LOCATIE


Het bedrijfsobject is centraal gelegen op 

een goede locatie op het kleinschalige 

bedrijventerrein Van de Reijtstraat, welke 

parallel loopt aan de Ettensebaan, nabij de 

XXL-Meubelboulevard en het centrum van 

Breda. Het object is gelegen op korte 

afstand van de snelweg A16 (Antwerpen-

Breda- Rotterdam). De snelweg A16 biedt 

uitstekende verbindingen met de snelweg 

A58 (Bergen op Zoom-Roosendaal-Breda-

Tilburg-Eindhoven) en de snelweg A59 

(Breda-Den Bosch). Aan de Ettensebaan, 

gelegen op loopafstand van het object, 

zijn diverse haltes gelegen met 

busverbindingen naar onder andere het 

centraal station van Breda.

HUURPRIJS


Variant A (volledige gebouw): 


EUR 175.000,- per jaar, te vermeerderen 

met BTW. Tegen een meerprijs is afbouw 

van de tweede verdieping bespreekbaar. 





Variant B (deelverhuur): 


EUR 105.000,- per jaar, te vermeerderen 

met BTW 





Variant C (deelverhuur, in casco staat): 

EUR 70.000,- per jaar, te vermeerderen met 

BTW. Tegen een meerprijs is afbouw van 

de tweede verdieping bespreekbaar. 






AANVAARDING


In overleg, doch niet eerder dan 1 

december 2021. Variant C is per 

ommegaande beschikbaar. 
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METRAGE



VARIANT A


De totale verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) van variant A - het gehele gebouw - 

bedraagt ca. 2.472 m2, als volgt onderverdeeld:


Bedrijfsruimte (hoog) (begane grond)                    ca. 829 m2, waarvan ca. 250 m2 onder   de 

entresolvloer


Entresolvloer (eerste verdieping)                            ca. 250 m2


Kantoor/showroom (begane grond)                       ca. 193 m2


Kantoor/showroom (eerste verdieping)                 ca. 227 m2 


Kantoor/showroom (casco) (tweede verdieping) ca. 973 m2


                                                                                       plus twee balkons van circa 50 m2. 


Parkeerplaatsen                                                         48 eigen parkeerplaatsen






VARIANT B


De totale verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) van Variant B bedraagt ca. 1.499 m2. Bij 

varianten B en C zal in overleg tussen partijen een gezamenlijke centrale entree worden 

gerealiseerd met trapopgang naar de eerste en tweede verdieping.


Bedrijfsruimte (hoog) (begane grond)                    ca. 829 m2, waarvan ca. 250 m2 onder de 

entresolvloer


Entresolvloer (eerste verdieping)                            ca. 250 m2


Kantoor/showroom (begane grond)                    ca. 193 m2


Kantoor/showroom (eerste verdieping)                    ca. 227 m2 


Parkeerplaatsen                                                     20 eigen parkeerplaatsen






VARIANT C


De totale verhuurbare vloeroppervlakte (VVO) van Variant C bedraagt ca. 973 m2 op de 

tweede verdieping. Bij varianten B en C zal in overleg tussen partijen een gezamenlijke 

centrale entree worden gerealiseerd met trapopgang naar de eerste en tweede 

verdieping.Tot de tweede verdieping behoren 28 eigen parkeerplaatsen. 



Tekst

Dé professionals in commercieel vastgoed 5Van de Reijtstraat 30 - Breda



Tekst Tekst
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Kadaster
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Gemeente

Sectie

Perceel

Gemeente

Sectie

Perceel

Van de Reijtstraat 30 - Breda



Plattegrond perceel o.i.d.
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Tekst
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Dé professionals in 

commercieel vastgoed

‘We doen het goed, of we doen het niet’. Met de juiste combinatie 


van een omvangrijk netwerk, professionaliteit en empathie verbinden 

wij dagelijks vraag en aanbod in de wereld van bedrijfshuisvesting. 


Korte lijnen, snel schakelen en to-the-point communiceren zijn 


kenmerkend voor onze dienstverlening.






Met welke dienst kunnen wij u helpen?


Wij staan professionele opdrachtgevers - waaronder particuliere 


beleggers, banken, vastgoed eigenaren en (eind)gebruikers - met raad 

en daad bij in de segmenten (logistieke) bedrijfsruimte, kantoren, 


winkels en beleggingspanden.

Verhuur en verkoop

Aanhuur en aankoop

Beleggingsvastgoed

Consultancy

Taxaties

Uw contactpersoonEQ Real Estate


Lage Mosten 49-63 


4822 NK Breda





076 205 51 41


info@eqrealestate.nl


eqrealestate.nl

KVK: 	76083780



 BTW: 	NL860501838B01

Niek Dijkmans


niek@eqrealestate.nl


+31 (0) 647 61 90 88
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DISCLAIMER


Deze brochure en alle verstrekte informatie behelst geen aanbod doch slechts 


vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot deze brochure. 


EQ Real Estate staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens.


