
TE HUUR
KANTOOR UNITS

MASTBOS 15, BLADEL



Er zijn verschillende kantoorunits en werkplekken beschikbaar in dit prachtige bedrijvencomplex het ‘Beemdhuys’
gelegen op bedrijventerrein de Beemd aan de rand Bladel en toch op loopafstand van het centrum.
Het ‘Beemdhuys’ heeft een uitstekende bereikbaarheid vanwege de verschillende uitvalswegen naar 
de omringende dorpen en naar de op- en afritten van de A67 (Venlo - Antwerpen). 
 
De kantoorunits variëren van 22,5 m2 tot 42 m2 waardoor ze uitermate geschikt zijn voor ZZP’ers of MKB-bedrijven
die graag gebruik willen maken van een eigen kantoor met een professionele uitstraling.  
 

Als huurder van een kantoorunit krijgt u de beschikking
over een groot aantal voorzieningen zoals: 
- Afsluitbare kantoorruimte 
- Alarm met eigen toegangscode en doormelding naar de meldkamer 
- Sanitaire voorzieningen 
- Spreekkamer (gezamelijk)
- Kantine (gezamelijk)
- Parkeerruimte (gezamelijk)  
- Glasvezel internetverbinding 
- Airconditioning en verwarming 
- Stroomverbruik op basis van fair use 

Meer informatie:
Voor meer informatie omtrent deze aanvullende diensten kunt u contact opnemen met
John Moeskops, tel. 06 53 46 71 23.  

Kantoor units



Huurvoorwaarden:
Huurprijzen en servicekosten

 Unit Oppervlakte Huurprijs Servicekosten* Beschikbaar 

 1 37,5  m2 -   VERHUURD        

 2 30,0  m2 -    VERHUURD 

 3 22,5  m2 € 370,00 € 65,00 Per direct

 4 22,5  m2 -  VERHUURD

 5 28,0  m2 -  VERHUURD

 6 149  m2 -  VERHUURD

 7 42,0  m2 -  VERHUURD

* Electra, verwarming/airco en glasvezelverbinding.

 



Huurtermijn : Minimaal 1 jaar 

Aanvaarding : Per direct 

Opzegtermijn : 3 maanden 

Zekerheidstelling : Waarborgsom: ter grootte van één maand huur inclusief servicekosten en BTW. 

Huurindexering : Jaarlijks, op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex CPI reeks 
CPI-alle huishoudens (2006=100), dan wel de meest recente tijdbasis, gepubliceerd door het CBS. 

BTW : Indien huurder niet aan het “90%-criterium” (aandeel belaste presentaties) voldoet, zal er van 
rechtswege sprake zijn van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Als dan wordt de overeen-
gekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, zodanig verhoogd, dat het voor verhuurder 
ontstane financiële nadeel wordt gecompenseerd. 

Huurcontract : R.O.Z.-model, huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 
7:230a BW. 

Huurcondities



Het bedrijfspand is gelegen op bedrijventerrein de Beemd in Bladel en wordt omringd door veel bedrijvigheid.
Door de diverse uitvalswegen naar de omringende dorpen en de op- en afritten van de  A67 (Venlo - Antwerpen)
is het bedrijfspand bovendien uitstekend bereikbaar.  

Locatie
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» ONTMOET JE
RELATIE OF KLANT

IN EEN RUSTIGE EN
PROFESSIONELE 

OMGEVING..









» EEN RUSTIG,
REPRESENTATIEF

BEDRIJVENCOMPLEX
WAAR JE 

ONGESTOORD
KUNT WERKEN...



» AAN DE RAND
VAN BLADEL EN

TOCH OP EEN
STEENWORP VAN 

HET CENTRUM...





KORTOM:
» EEN HUYS

MET TALLOZE
MOGELIJKHEDEN

VOOR UW
BEDRIJF!



Ondanks dat deze brochure en de daarvan deel
uitmakende bijlagen met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid zijn samengesteld kunnen aan
de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brochure, de van
deze brochure deel uitmakende bijlagen of de
anderszins in verband met dit object vragen of
opmerkingen hebben of voor het inplannen van
een vrijblijvende bezichtiging, neemt u dan
contact met ons op.  

CONTACTGEGEVENS: 

Beemdhuys 
J. Moeskops 
Mastbos 15  
5531 MX Bladel  
T (0497) 383220 
E info@beemdhuys.nl 
I www.beemdhuys.nl     



GRAAG TOT ZIENS IN 
HET BEEMDHUYS!


