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Kenmerken

Overdracht

Koopsom Vanaf  € 441 5. 00,- k.k.

Status Beschikbaar

Aanvaarding Per  direct. 

Bedrijfsruimte

Oppervlakte 1.200 m²

Aantal units 5

In units vanaf 200 m²

Voorzieningen o.a. Elek. overheaddeuren

Krachtstroom

Vrije hoogte circa

7.45 m nokhoogte

4.00 m goothoogte

Bouw

Bouwjaar 1988, recentelijk

gemoderniseerd en 

getransformeerd

naar diverse bedrijfs-/

opslagunits.

Buitenterrein

Ligging Bedrijventerrein



Te koop
 
 Bestemming

Op het bedrijventerrein Arnestein II zijn in de Volgens het bestemmingsplan "Arnestein” heeft 
vorm van een bedrijfsverzamelgebouw 5 het onderhavige de bestemming 
bedrijfs-/ opslagunits gerealiseerd. De bedrijfs-/ “Bedrijventerrein (artikel 4)”. Er geldt een 
opslagunits zijn o.a. perfect geschikt als dubbelbestemming “Waarde-
werkplaats, opslag en productie-/ Archeologie-3” (artikel 12). Ook maakt het 
handelsactiviteiten. In de directe nabijheid bestemmingsplan melding van 
hebben zich onder meer bedrijven gevestigd functieaanduiding “bedrijf tot en met categorie 
als Van Dalen Middelburg BV, Harrie Verkaik, 4.2) en gebiedsaanduiding gezoneerd 
Helleman BV Kraanverhuur en Zand- en industrieterrein (artikel 1). Het 
Grinthandel Van Ouwerkerk BV.
 bestemmingsplan is vastgesteld bij raadsbesluit 


 op 22 augustus 2013.


 Bereikbaarheid
 


De locatie is uitstekend bereikbaar vanaf o.a. 
 Grondstatus

de rijksweg A-58 en de provinciale weg N-57, Eigen grond.

waardoor iedere bestemming in de regio 

moeiteloos bereikbaar is. 
 
 Bouwjaar



 1988, recentelijk gemoderniseerd en 

 Kadastrale gegevens
 getransformeerd naar diverse bedrijfs-/

Gemeente: Middelburg
 opslagunits.

Sectie: M
 

Nummer: 1167 A1 tot en met A5.
 



 




Afmetingen –circa-
 
 Bijzonderheden

Unit     Aantal m²
 Verkoop geschiedt onder voorbehoud van 
1      200 m²
 definitieve goedkeuring eigenaar.

2      200 m² VERKOCHT
 

3      200 m²
 Op het complex ligt een verharde weg die de 
4      200 m² VERKOCHT
 bereikbaarheid van de aanliggende units 
5      400 m² VERKOCHT.
 garandeert. Deze weg is in gemeenschappelijk 


 eigendom en onderhoud bij de eigenaren van 

 Parkeren/buitenterrein
 de aanliggende units. Daartoe is een vereniging 

De gemeenschappelijke toegangsweg voor de van eigenaren opgericht. 

units wordt verhard met betonklinkers.
 



 
 Algemeen


 Voorzieningen
 Al het bovenstaande betreft informatie omtrent 

Staalconstructie met stalen de verkoop van “5 bedrijfs-/opslagunits, 
damwandgevelbeplating;
 Industrieweg 8” te Middelburg. De informatie is 
Stalen dak met houten gordingen;
 met zorg samengesteld, maar voor de juistheid 
Geëgaliseerde vloeren;
 ervan kan door Synchro Bedrijfsmakelaardij 

 Overheaddeuren (unit 1: B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, 5.00 m breed x 5.00 m 
hoog , bedienbaar handmatig overige units: noch aan de vermelde gegevens enig recht 3.50 
m hoog x 3.00  bedienbaar );
elek.breed worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat 
Loopdeur;
 deze informatieverstrekking niet als aanbieding 

kM  incl. .nutsvoorz in cl. elektra)   + ;
(watermeters of offerte mag worden beschouwd.

Afvoer toilet;
 

Krachtstroom (3x 25 Amp.);
 

Tl-verlichtingsarmaturen;

Vrije hoogte circa 7.45 meter nokhoogte; 

Vrije hoogte circa 4.00 meter goothoogte.





 Koopsommen


Unit   Koopsom          Status

1      € 641 5. 00,- k.k.

2      € 159.000,- k.k.   VERKOCHT

3      € 441 5. 00,- k.k.

4      € 164.500,- k.k.   VERKOCHT

5      € 269.000,- k.k.   VERKOCHT





 Bankgarantie


Een garantie ter grootte van 10% van de 
overeengekomen koopsom, binnen 14 dagen 
na ondertekening van de koopovereenkomst te 
storten op een tussenrekening van de 
begeleidend notaris. 







Per
Oplevering


 direct .
















Locatie op de kaart





Plattegrond unit 1-4 (concept)



Heeft u interesse?

Nieuwe Haven 2

4331 JX  Middelburg
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