NUNSPEET
MARCONIWEG 30 - 32

VERHUUR
INFORMATIE

INTRODUCTIE
Gelegen op bedrijventerrein ‘Lepelingen’ bevindt zicht deze multifunctionele bedrijfsruimte.
Het gebouw is verdeeld over twee bouwlagen en kan voor vele doeleinden ingezet worden.
Het gebouw beschikt over een bedrijfshal van ca. 230 m² en beschikt over een vrije
hoogte van ca. 3,45 m. de bedrijfsruimte kan als werkplaats/magazijn ruimte dienen. De
ruimte is uitgerust met verlichting, verwarming en een elektrische overheaddeur (ca. 3 m x
3 m).
Aan de voorzijde is ca. 1010 m² is ingericht als kantoorruimte. Op de begane grond is er
ca. 750 m² kantoorruimte aanwezig en op de verdieping nog eens ca. 260 m². Het
kantoorgedeelte is volledig ingericht. Denk hierbij aan entree, spreekkamers, kantoren,
directiekantoor pantry, bedrijfskantine, serverruimte en een toiletgroep op elke verdieping.
Er is een mogelijkheid om ca. 300 m² kantoorruimte op de begane grond om te zetten
naar bedrijfsruimte.
Tevens is Marconiweg weg 30-32 in samenhang met Marconiweg 32A als geheel te
huren.
E is een ruim buitenterrein aanwezig welke voldoende ruimte biedt voor parkeren en/of
opslag

LIGGING EN
BEREIKBAARHEID
Gelegen op het bedrijventerrein ‘Lepelingen’ nabij
diverse uitvalswegen N310 (Elspeet – Elburg) en
de N795 (Nunspeet – Epe). De Rijksweg A28 is
bereikbaar binnen 5 autominuten. Een bushalte is
op loopafstand gesitueerd en het NS station ligt
op ca. 2,2 km.
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VERHUURSPECIFICATIES
VERHUURBARE VLOEROPPERVLAKTE
Totaal ca. 1.240 m² bestaande uit:
• ca. 1010 m² bestaande uit ca. 230 m² bedrijfsruimte en ca. 750 m² kantoorruimte gelegen op
de begane grond;
• ca. 260 m² kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping.
VRIJE HOOGTE
Ca. 3,45 m in de bedrijfshal
BOUWJAAR
1990
ENERGIELABEL
Label A
VOORZIENINGEN
- meterkast met aansluitingen op de nutsvoorzieningen;
- toiletgroep;
- pantry;
- systeemplafond met verlichting;
- CV-installatie en topkoeling (kantoren) en heaters en ventilatoren(bedrijfshal);

LEVERING EN DIENSTEN
Geen
AANVAARDING
In overleg.
HUURTERMIJN
Vijf (05) jaar.
VOORTZETTINGSTERMIJN
Vijf (05) jaar.
OPZEGTERMIJN
Twaalf (12) volle kalendermaanden.
HUURPRIJS
€ 75,-- per m² per jaar kantoorruimte
€ 45,-- per m² per jaar bedrijfsruimte
SERVICEKOSTEN
In overleg
CONTRACT
ROZ-huurcontract voor kantoorruimte, versie 2015 met bijbehorende algemene bepalingen, alsmede enkele
aanvullende bepalingen.

- overheaddeur;
- datagoten;
- inbraak en brandalarm.
PARKEREN/ BUITENTERREIN
Bij het gehuurde hoort eveneens ca. 1.700 m² verhard buitenterrein. Er zijn ruime mogelijkheden
voor parkeren

OMZETBELASTING
Er wordt geopteerd voor belaste verhuur, c.q. de huurprijs wordt verhoogd met omzetbelasting. Indien er niet
wordt geopteerd voor belaste verhuur, wordt de huurprijs verhoogd met een nader door de accountant van
verhuurder vast te stellen percentage.
INDEXERING
Jaarlijks conform CPI-Alle Huishoudens (2015=100), voor het eerst één jaar na de ingangsdatum van de
huurovereenkomst.
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BESTEMMINGSPLAN
Bestemmingsplan
Vastgesteld op
Bestemming

: Lepelingen
: 24 maart 2010
: Bedrijventerrein

De op de plankaart als "bedrijventerrein" aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.

bedrijven, die hierna zijn aangegeven bij de aanduiding die op de plankaart in het betreffende bestemmingsvlak is
aangeduid en bedrijven die in de van deze voorschriften deel uitmakende bijlage Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn
aangegeven:

aanduiding
bedrijven
b<=2
bedrijven tot en met categorie 2
b<=3.2
bedrijven tot en met categorie 3.2
vm
verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg
sb-18
specifieke vorm van bedrijf – eierverwerkend bedrijf
sb-19
specifieke vorm van bedrijf – fietsenwinkel toegestaan
b. bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding bedrijfswoning, met dien verstande dat per aanduidingsvlak ten hoogste één
bedrijfswoning met bijbehorende bijgebouwen is toegestaan;
met bij een en ander behorende gebouwen en voorzieningen zoals wegen, paden, bermen, tuinen, parkeervoorzieningen en
bijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals palen, masten, verkeers-, reclame- en andere tekens, technische
installaties en terreinafscheidingen.
Onder bedrijven als bedoeld in artikel 3.1.1 zijn niet begrepen:
a. detailhandelsbedrijven en bedrijven in volumineuze detailhandel, met uitzondering van de bestaande bedrijven met de
bestaande oppervlakte, en
b. bedrijven die krachtens artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn aangewezen als
inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken;
Buitenopslag van goederen voor de bouwgrens is niet toegestaan, behoudens:
a. bij garagebedrijven ten behoeve van het stallen van auto’s;
b. ter plaatse van de aanduiding opslag.
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Plattegrond tekening: Begane grond
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Plattegrond tekening: Eerste verdieping
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KADASTRALE GEGEVENS
Kadastrale gegevens
Gemeente

Nunspeet

Sectie

B

Nummer

7283 en 7262

Grootte

3960 m² en 3990 m²

Bron: Kadaster
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CONTACTINFORMATIE
Mark Groeneveld
+31 (0)341- 414353
+31 (0)6 – 43441338
mgroeneveld@bbh.nu

DISCLAIMER
Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde
condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod, worden onze
opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een
tegenbod. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien in alle opzichten,
en derhalve ook op ondergeschikte punten, overeenstemming wordt bereikt.

Bovenstaande gegevens zijn zo zorgvuldig mogelijk samengesteld. Eventuele
afwijkingen en/of fouten worden niet uitgesloten, zodat aan deze gegevens
geen rechten kunnen worden ontleend. De makelaar en zijn opdrachtgever

Corstiaan Schuld
+31 (0)341- 414353
+31 (0)6 – 53146121
cschuld@bbh.nu

aanvaarden in deze geen enkele aansprakelijkheid.

INLICHTINGEN, BEZICHTIGINGEN EN VOORSTELLEN UITSLUITEND VIA
BRANDT BEDRIJFSHUISVESTING B.V. TE HARDERWIJK. een

ander contrasterend

Brandt Bedrijfshuisvesting B.V., Verkeersweg 5, Postbus 27, 3840 AA, Harderwijk, Telefoon 0341-414353, Brandt Bedrijfshuisvesting Zwolle, Zwartewaterallee 44, 8031 DX Zwolle,
Brandt Bedrijfshuisvesting Amsterdam, Arent Janszoon Ernststraat 595, 1082 LD Amsterdam, www.bbh.nu, info@bbh.nu.
Onze informatie is vertrouwelijk, geheel vrijblijvend en alleen voor geadresseerde bestemd, tenzij anders vermeld.
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