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Huurprijs € 1.550.-

per maand excl. BTW



Kenmerken

Overdracht

Huurprijs € 1.550,- per maand

excl. BTW

Status Beschikbaar

Aanvaarding Per direct

Bedrijfs-/kantoorruimte

Oppervlakte 317 m²

Vrije hoogte Ged. ca. 6.50 meter

Voorzieningen o.a. Krachtstroom, Alarm,

2 elek.  bedienbare

overheaddeuren

Buitenterrein

Ligging Bedrijventerrein

Bouw

Bouwjaar 2002



Te huur

Multifunctionele representatieve bedrijfs-/
kantoorruimte met buitenterrein gelegen aan de 
rand van bedrijventerrein Vrijburg te Vlissingen. 
Het object is uitermate geschikt voor bedrijven 
in de voedselbereiding of daaraan gerelateerde 
bedrijvigheid, alsmede voor opslag- en 
groothandelsactiviteiten. In de directe nabijheid 
hebben zich onder meer bedrijven gevestigd 
als Delta NV, Sligro NV, Van Dalen 
Natuursteen en Safe Store Vlissingen.





 Bereikbaarheid


Uitstekende bereikbaarheid doordat het pand 
gesitueerd is nabij de veel gebruikte Nieuwe 

Vlissingseweg. Tevens is de rijksweg A-58 in 
directe omgeving gelegen waardoor 

Middelburg, Goes en Bergen op Zoom zeer 
goed bereikbaar zijn. Deze locatie is middels 
het openbaar vervoer eveneens goed te 
bereiken met een busverbinding op loopafstand 
(lijn 55) en een treinstation op fietsafstand.

Afmetingen

Bedrijfsruimten begane grond:				ca.     267 m²

Kantoor-/kantineruimten en 

waslokaal/toilet verdieping:	         ca.       50 m²

								                                              -------------------

Totaal:			 					                                       ca. 317 m²




De afmetingen zijn globaal nagemeten volgens 
de verstrekte plattegrondtekening.

		    



 Voorzieningen

Algemeen:

•	Geïsoleerde betonvloeren;

•	2 elektrisch bedienbare overheaddeuren

  
         

(4m x 4m);

•	Vrije hoogte t.p.v. bedrijfshal gedeeltelijk circa
  

  
6.50 meter;


•	Staalconstructie;

•	Stalen damwand gevelbeplating
 

  
(dubbelwandig);


•	Aluminium kozijnen;

•	Alarm;



- vervolg voorzieningen-

•Tussenmeters nutsvoorzieningen t.a.v.

  
      

de bedrijfsruimte;

•	M.v.;

•	Diverse wandcontactdozen;

•	Verwarming middels radiatoren;

•	Stalen trappen naar verdieping.




Bedrijfsruimte:

•	Ontvangstruimte met portaal en toilet;

•	Diverse bedrijfsruimten, transportruimte
 

      
(doorvoersluis) en bedrijfshal; 


•	Betonnen vloeren t.p.v. de begane grond
   

           
voorzien van een extra geharde  antislipvloer;


•	Foodcoating t.p.v. wanden begane grond;

•	Diverse  schrobputten;

•	Systeemplafond;

•	  T.l-verlichting;

•	Krachtstroom;

•	Brandslanghaspel.




Buitenterrein:

•	Geheel bestraat middels klinkerverharding;

•	Hekwerk met toegangspoort;

•	Buitenverlichting.





 Parkeren/buitenterrein


Het volledig verharde buitenterrein is in zijn 
geheel omheind en voorzien van een 
handmatig
bedienbare toegangspoort.  


  
 Huurprijs
€ 1.550,-- per maand exclusief BTW.


  
 Huurbetaling
De huurpenningen inclusief BTW dienen te 
worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.


  
 Huurperiode
De huurovereenkomst wordt standaard 
aangegaan voor de periode van vijf (5) jaar. 
Deze termijn wordt telkens verlengd met een 
termijn van vijf (5) jaar, tenzij de huurder of 
verhuurder voorafgaand schriftelijk heeft 
opgezegd met inachtneming van een periode 
van twaalf (12) maanden. 

Huurprijsaanpassing

Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na ingangsdatum 
huurovereenkomst, op basis van de wijziging 
van het maandprijsindexcijfer volgens de 
Consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle 
Huishoudens (2015 = 100), zoals gepubliceerd 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS).





 Zekerheidstelling


Een garantie ter grootte van een 
betalingsverplichting van 3 maanden huur 
inclusief BTW.





 Oplevering


Per direct.




 Huurovereenkomst


De te sluiten huurovereenkomst zal worden 
opgemaakt conform het model dat door de 
Raad van Onroerende Zaken is vastgesteld op 
30 januari 2015, met bijbehorende Algemene 
Bepalingen met diverse aanpassingen aan 
verhuurders zijde.





 Bijzonderheden


Verhuur geschiedt onder voorbehoud van 
definitieve goedkeuring verhuurder.





 Algemeen


Al het bovenstaande betreft informatie omtrent 
de verhuur van “Distributieweg 15” te 
Vlissingen. De informatie is met zorg 
samengesteld, maar voor de juistheid ervan 
kan door Synchro Bedrijfsmakelaardij geen 
aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan 
de vermelde gegevens enig recht worden 
ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze 
informatieverstrekking niet als aanbieding of 
offerte mag worden beschouwd.



Locatie op de kaart





Tekening begane grond



Tekening verdieping 



Heeft u interesse?

Nieuwe Haven 2

4331 JX  Middelburg
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