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Huurprijs 39€ ,- 

per m² per jaar excl. BTW  



Kenmerken

Overdracht

Huurprijs € 39 ,- per m² per jaar 

excl. BTW

Servicekosten N.o.t.k.

Status Beschikbaar

Aanvaarding Direct.

Bedrijfsruimte

Oppervlakte Ca.   950 m²

Voorzieningen o.a. Vrije hoogte ca. 4.80

- ca. 6.40 meter

Max. vloerbelasting

circa 20 KN/m²

Krachtstroom, alarm

Elek. bedienbare

overheaddeur

Stellingen.

Bouw

Bouwjaar 1975

Buitenterrein

Ligging Bedrijventerrein

Parkeren Voldoende beschikbaar

aan de openbare weg.

Indien er kantoorruimte 

erbij wordt gehuurd dan 

zijn er parkeerplaatsen 

op eigen terrein 

beschikbaar.



Te huur  
 
 Afmetingen -circa-    

Multifunctionele bedrijfsruimte, inclusief Bedrijfsruimte / magazijn   ca.   750 m² 

stellingen en pallets, geschikt voor circa 600 Gem. laad-/loszone:          ca.   200 m² *

palletplaatsen. De bedrijfsruimte is toegankelijk                                           -----------------

via een gemeenschappelijke loading dock met Totaal:                               ca.   950 m² 

leveler. Eventueel is separate kantoorruimte 

ook te huur. 
 * Deze ruimte wordt gedeeld met de 
In de directe nabijheid hebben zich onder meer verhuurder.

bedrijven bevestigd als Sligro, Rabobank, 

Autokievit Goes, Van den Berg Autoschade en 
 Parkeren 

BvZ bestrating.
 Er is aan de openbare weg in voldoende mate 
 
 parkeergelegenheid beschikbaar. Indien er 


 Bereikbaarheid  
 kantoorruimte erbij wordt gehuurd dan zijn er 
Het object is gelegen op het bedrijventerrein parkeerplaatsen op eigen terrein beschikbaar.

"De Poel III” en is uitstekend bereikbaar 

gesitueerd direct nabij de rijkswegen A-58 
 Voorzieningen    

(Vlissingen-Breda) en A-256 (Goes-Zierikzee- - Staalconstructie;

Rotterdam). Het openbaar vervoer is goed - Plat stalen dak met bitumineuze

  
  

bereikbaar middels een eigen bus-/en dakbedekking;

treinverbinding op loopafstand. De opstal ligt - Betonvloer met een maximale vloerbelasting

  
  

direct nabij de nieuwe verbinding tussen de van circa 20 KN/m²;

bedrijventerreinen De Poel II en De Poel III.
 - Vrije hoogte onderzijde dak circa 6.40 meter

  
  

 
 t.p.v. bedrijfsruimte / magazijn;


 




- Vrije hoogte onderzijde dak circa 4.80 meter
 
 Omzetbelasting 

    t.p.v. laad-/loszone;
 Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste 
- Daglichttoetreding via bovenlichtkozijnen;
 huur en verhuur. Ingeval huurder de BTW niet 
- Gasbeton wanden;
 kan verrekenen zal de huurprijs in overleg met 
- Nooddeur zijde Dirk Dronkersweg;
 huurder worden verhoogd ter compensatie van 
- Alarm;
 de gevolgen van het vervallen van de 
- Brandblusvoorzieningen d.m.v. slanghaspel
 mogelijkheden om te opteren voor BTW-belaste 
   en poederblusser;
 verhuur.

- Verlichtingsarmaturen;
 

- Wandcontactdozen;
 
 Oplevering     

- Gasheaters;
 Per direct.

- Krachtstroomaansluiting in laad-/loszone;
 

- Elektrisch bedienbare overheaddeur in laad-/
 
 Huurovereenkomst  

   loszone;
 De te sluiten huurovereenkomst zal worden 
- Stellingen met circa 600 Cok pallets.
 opgemaakt conform het model dat door de 


 Raad van Onroerende Zaken is vastgesteld op 

 Huurprijs    
 30 januari 2015, met bijbehorende Algemene 

39€ ,- per m² per jaar, te vermeerderen met Bepalingen met diverse aanpassingen aan 
BTW en voorschot servicekosten met de verhuurders zijde. 

daarover verschuldigde BTW.
 



 
 Energielabel


 Servicekosten   
 Volgt nog.


Nader overeen te komen. De ruimten 

beschikken niet over eigen aansluitingen 
 Bijzonderheden 

nutsvoorzieningen. De kosten van gebruik van Verhuur geschiedt onder voorbehoud van 
gas, elektra en water worden doorbelast aan definitieve goedkeuring verhuurder.

huurder.
 



 
 Algemeen 


 Huurbetaling 
 Al het bovenstaande betreft informatie omtrent 

De verschuldigde betaling dienen te worden de verhuur van “Anthony Fokkerstraat 22 ged.” 
voldaan bij vooruitbetaling per maand.
 te Goes. De informatie is met zorg 


 samengesteld, maar voor de juistheid ervan 

 Huurperiode  
 kan door Synchro Bedrijfshuisvesting BV geen 

5 jaar met telkenmale 5 optiejaren. 
 aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan 

 de vermelde gegevens enig recht worden 

 Huurprijsaanpassing  
 ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze 

Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na ingangsdatum informatieverstrekking niet als aanbieding of 
huurovereenkomst, op basis van de wijziging offerte mag worden beschouwd.

van het maandprijsindexcijfer volgens de 

Consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle 

Huishoudens (2015 = 100), zoals gepubliceerd 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS).





 Zekerheidsstelling  


Een waarborgsom / bankgarantie ter grootte 
van een betalingsverplichting van 3 maanden 
huur inclusief BTW.











Locatie op de kaart







Plattegrond



Kadastrale kaart



Heeft u interesse?

Nieuwe Haven 2

4331 JX  Middelburg
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www.synchrobedrijfshuisvesting.nl


