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KANTOORRUIMTE
WINDMOLEN 5 OUD GASTEL

Te huur € 475,- excl. BTW p.m.



KENMERKEN

OPPERVLAKTES
Begane grond: 32 m² BVO
1e verdieping: 55 m² BVO

 LIGGING
Het pand is gelegen op het
bedrijventerrein -
 "Korenweide"

VOORZIENINGEN
- Eigen entree
- Eigen meterkast
- Pantry met Quooker
- Toilet



OMSCHRIJVING

In "Business Centre Korenweide" gelegen 
INDELING (87 m² BVO):

bedrijfsunit met kantoorruimte op de begane 
Begane grond: (ca. 17 m² BVO, betonvloer)

grond en op de verdieping.
 * hal/entree (ca. 15 m²), wandafwerking schoon 


 metselwerk, tegelvloer, systeemplafond vv. 

ALGEMEEN
 inbouwarmaturen;


De unit is gunstig gelegen op bedrijventerrein 

"Korenweide" waar een breed scala aan bedrijven * zelfstandige meterkast vv. krachtstroom;

zijn vertegenwoordigd. Gelegen aan de afrit van de 

A17 (Roosendaal/Moerdijk) welke een aansluiting * betegeld toilet met fonteintje;

heeft op de A16 (Breda/Antwerpen), A58 (Bergen 

op Zoom/Vlissingen) en op korte afstand van de A4 * pantry hoek v.v. luxe keukenblok (2021) met een 
(Rotterdam/Bergen op Zoom) biedt de unit een inbouw koelkast, - magnetron en een - Quooker;

unieke verbinding met het achterland, klanten en 

leveranciers. Het complex is in 1999 gebouwd, is * kantoorruimte / magazijn, geïsoleerde systeemwanden 
volledig geïsoleerd waardoor een energielabel "A" en schoonmetselwerk, gevlinderde vloer, 
aanwezig is en is daarbij met zorg onderhouden.
 systeemplafond vv. inbouwarmaturen en topkoeling;



 

Het object beschikt o.a. over een kantoorruimte op * vanuit de hal/entree een vaste trap naar:

de begane grond, een separate hal/entree met 

toilet en trap naar de verdieping alsmede een nieuw 
Verdieping: (ca. 55 m² BVO, betonvloer)

modern keukenblok anno 2021 voorzien van een * overloop;

inbouw koelkast, - magnetron en een _Quooker. De 

bedrijfsruimte heeft beschikking over ca. 4 * tweetal kantoorruimten/vergaderruimten, 
parkeerplaatsen. Voor een snelle internetverbinding wandafwerking systeemwanden, gevlinderde vloer, 
is de unit voorzien van glasvezel. Op de 1e systeemplafond voorzien van inbouwarmaturen en 
verdieping treft u een tweetal kantoorruimten.
 topkoeling.



 


Kadastrale gegevens
 
Huurprijs


Gemeente: Oud Gastel
 De aanvangshuurprijs betreft € 475,- excl. BTW per 
Sectie: H
 maand. 

Nummer: 1594
 De eerste twee jaar zal de huur worden verhooogd met 

Grootte: 2.346 m²
 € 10,- per m² per jaar. 



 


Bestemming
 
Bouwaard:


Het pand valt binnen het bestemingsplan "Kom Oud Kantoorruimte:

Gastel" met als bestemming "Bedrijventerrein". Opgetrokken in stalen spanten, omkleed met geïsoleerd 
Verdere toelichting wordt gegeven op pagina plaatmateriaal, plat dak constructie afgedekt met EPDM 
'Bestemming'. 
 dakbedekking.



 


 
Isolatie:


 Het object is voorzien van muur-, dakisolatie alsmede van 

 isolerende beglazing.











OMSCHRIJVING

Verwarming en koeling
 aangepast op basis van het maandprijsindexcijfer


Het object is voorzien van centrale verwarming volgens de Consumentenprijsindex (CPI), reeks Alle


gevoed vanuit een HR CV-ketel. De kantoorruimten Huishoudens (2015 = 100), dan wel de meest

zijn daarbij voorzien van topkoeling t.b.v. extra recente tijdbasis, gepubliceerd door het Centraal

comfort.
 Bureau voor de Statistiek (CBS). De nieuwe huurprijs




 zal nimmer lager zijn dan de laatst geldende


Energielabel 
 huurprijs.


Het pand beschikt over energielabel A
 



 
Aanvaarding


HUURVOORWAARDEN
 Per direct. 


Huurperiode 
 


Verhuurder prefereert een minimale huurtermijn van 
Oplevering


24 maanden, langer is geen enkel probleem, vanaf Het pand zal lee en schoon worden opgeleverd. 

12 maanden is bespreekbaar.
 



 
Huurovereenkomst


Zekerheidsstelling 
 Huurovereenkomst gebaseerd op het ROZ-model, 

De bankgarantie/waarborgsom bedraagt 3 x de aangevuld met enkele bijzondere bepalingen vanuit 
maandhuur incl. servicekosten en BTW.
 verhuurders zijde. 




Omzetbelasting


De verhuurder wenst te opteren voor een BTW 

belaste huur.





Servicekosten


De servicekosten bedragen € 72,00 excl. BTW en 
omvatten o.a. t.b.v. van brand-/rookdetectie, 
periodieke controle, tel.kosten doormeldingen t.b.v. 
inbraaksysteem, periodieke controle en 
telefoonkosten doormeldingen, abonnement 
meldkamer, abonnement sleuteldienstservice, 
periodieke controle van brandblus-apparatuur, 
schoonmaakkosten buitenkant beglazing 4x per jaar, 
onderhoud en onkruidbestrijding 
groenvoorzieningen en parkeerplaatsen/
buitenterrein max 4x per jaar, abonnement 
muizenbestrijding (Rentokil), in zeer beperkt mate op 
de doorgaande route rond het gebouw 
sneeuwruimen en/of zout strooien, periodiek 
onderhoud en controle bedrijfsdeur, periodiek 
onderhoud en controle verwarmingsinstallatie, 
periodiek onderhoud en controle topkoeling-
apparatuur





Huurprijsaanpassing


De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na

ingangsdatum van de huurovereenkomst, worden


Algemeen

Al het bovenstaande betreft informatie omtrent

de verhuur van Windmolen 5" te Oud Gastel. De

informatie is met zorg samengesteld,

maar voor de juistheid ervan kan door Helmig

Bedrijfsonroerendgoed 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.









PLATTEGROND BEGANE GROND



PLATTEGROND 1e VERDIEPING



BESTEMMING

Het pand valt binnen bestemmingsplan "Kom Oud

Gastel" met als bestemming "Bedrijventerrein",

hierbij zijn toegestaan:




a. bedrijven in de categoriën 2, 3.1 en 3.2;




b. niet-zelfstandige kantoren;




c. detailhandel, enkel wanneer dit 30% van het

vloeroppervlak is;




d. showroom;




e. nutsvoorzieningen;




f. verkooppunt motorbrandstoffen.



KADASTRALE KAART



OVER ONS
Helmig Bedrijfsonroerendgoed is een 
samenwerking tussen Helmig Makelaardij en 
Taxatieburo o.z. B.V. en Makelaardij 

Faasse & Fermont B.V. 




Helmig Bedrijfsonroerendgoed is dé partner op 
het gebied van bedrijfsmakelaardij en taxaties 
van zakelijk vastgoed in West Brabant en 
Tholen. Als NVM Business-makelaar en RICS-
taxateur bieden we alle expertise met 
betrekking tot verkoop, verhuur, aankoop, 
aanhuur en taxaties van bedrijfsonroerend-
goed. Door onze jarenlange ervaring 
beschikken we over de juiste kennis van zaken 
en een groot regionaal netwerk. We staan voor 
transparantie en bieden deskundig, persoonlijk 
advies. 

In onze dienstverlening werken we volgens de 
nationale en internationale standaarden binnen 
de vastgoedsector. 




• Uitgebreide kennis van de vastgoedmarkt en 

   de regio West Brabant enTholen; 

• Deskundige, professionele NVM Business-

   makelaars en RICS-taxateur; 

• Persoonlijke benadering en advies op maat; 

• Ruim aanbod van zakelijk vastgoed.
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