
 

 
 
 

 

 

 

 

ALGEMENE KENMERKEN:  

Medio 2013 heeft er een complete renovatie plaatsgevonden aan het pand staande en gelegen aan de 

Sint Apolloniastraat 2a ged. te Weert. Het onderhavige object heeft in de loop der jaren dienst gedaan 

als voormalig kinderdagverblijf. In Maart 2013 is de gehele renovatie voltooid en heeft het als functie 

‘multifunctioneel kantorencomplex’. 

BEREIKBAARHEID:  

Het object is gelegen in de wijk Boshoven/Weert welke zowel met eigen vervoer als via het openbaar 

vervoer (busvervoer) makkelijk te bereiken is.  

VLOEROPPERVLAKTE:  

Het kantorencomplex meet een totaal metrage van ca. 500 m2 NVO. 

OPLEVERINGSNIVEAU/VOORZIENINGEN: 

Binnen het bedrijfsverzamelgebouw in Weert is gedacht aan alle benodigde voorzieningen zoals een 

ruime gezamenlijke kantine met keuken incl. vaatwasser, koelkast, koffiemachine en spoelbak. Via een 

gemeenschappelijke entree en centrale hal zijn alle kantoorruimtes bereikbaar. De toiletgroep direct 

naast de entree is voor gemeenschappelijk gebruik van de huurders. De afwerking van de te huren 

kantoren is luxe te noemen door de moderne witte systeemplafonds met LED armaturen en een 

moderne Marmoleum Forbo vloer, de vloeren van alle kantoren zijn voorzien van vloerverwarming, 

deels radiatoren en airconditioning. 

EXTRA VOORZIENINGEN:  

• Glasvezel internet via KPN  

• Kabel Internet + TV via Ziggo (reserve verbinding)  

• BORG gecertificeerd alarm & brandsysteem (per kantoor gescheiden)  

 

KANTOORRUIMTE – UNIT 2D – DIRECT BESCHIKBAAR (65M2) 

HUURPRIJS: € 599,- € 525,- P.M. 

(incl. meubilair met 4 werkplekken - excl. BTW & Servicekosten) 

 



 

 
 
 

 

 

PARKEREN: 

Rondom het kantoorverzamelgebouw is gedacht aan ruime parkeergelegenheid. Tot het gehuurde 

behoort 2 parkeerplaatsen, de overige parkeerplaatsen zijn voor bezoekers. 

HUURPRIJS: 

De huurprijs kantoorruimte 2D bedraagt € 525,00 excl. btw & Servicekosten per maand. 

De huurprijzen te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting, huurders dienen te 

voldoen aan de 90% of meer belaste prestatienorm. 

SERVICEKOSTEN: 

€ 25,00 per m2 per jaar genomen over het gehuurde deel en over de effectief bijkomende meters aan 

verkeer/secundaire ruimten, als verrekenbaar voorschot. In het voorschot van de servicekosten is 

inbegrepen: 

• Verbruik gas, water & elektra; 

• Verbruik, koffie, thee etc.; 

• Schoonmaak algemene ruimtes & glazenbewassing van het gehele pand (binnen & buiten); 

• Onderhoud plantsoen en groenvoorziening; 

• Glasvezel internetaansluiting (KPN); 

• Reserve internetverbinding (Ziggo); 

• Onderhoud alarmsysteem, brandalarm, brandblussers & intercom; 

• Periodiek onderhoud CV & Airco installatie; 

• Periodiek onderhoud/controle dakbedekking; 

• Afvalcontainer (kantoorafval), Papiercontainer (archiefvernietiging). 

GEBRUIK AIRCO: 

Voor het gebruik en onderhoud van onze nieuwe airconditioning brengen wij €2,00 per M2 (per jaar) in 

rekening. 

HUURPRIJS INDEXERING: 

Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex 

(CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek 

(CBS). 

HUURTERMIJN & VERLENGINGSTERMIJN: 

In overleg 

HUISDIEREN: 

Huisdieren zijn in ons pand niet toegestaan. 

BETALINGEN: 

Huur, omzetbelasting en servicekosten per maand vooruit.  



 

 
 
 

 

 

ZEKERHEIDSTELLING: 

Bankgarantie/waarborgsom ter grootte van drie maandhuren inclusief btw. 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

  

  



 

 
 
 

 

  

  

  

  



 

 
 
 

 

   

  

  

PRIJSWIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN ONDER VOORBEHOUD! 

 

 


