
Nijverheidsstraat 16 Sittard

Geschikt voor foodproductie en
-verwerking vanwege 'HACCP' inrichting

Ca. 752 m², huurprijs € 49.500,- per jaar

Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.
heerlen@boek-offermans.nl  |  +31 (0)45-574 32 33

Turn Key Bedrijfsruimte



Omschrijving

Voorzieningen
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2019 gerenoveerd

Onder meer voorzieningen als lichtstraten, systeemplafond met armaturen, vriescel, koelcel, verwarmings- 
koelsysteem, professionele keukeninstallatie, toiletvoorzieningen, kantine en in de productieruimten PVC 
vloeren beschikbaar. Het geheel is gerealiseerd in 1993 en in 2019 gerenoveerd en gemoderniseerd.

Algemeen


Een gedeelte van het gebouw wordt te huur aangeboden. Het gehele gebouw behelst ruim 1200 m2

waarvan ca 400 m2 kantoor en circa 700 m2 bedrijfsruimte, op een (groot en bestraat buiten) terrein van
ruim 3000 m2).  

De thans aangeboden bedrijfsruimte meet circa 700 m², 200 m² 1e verdieping (kantoren/kantine/
proeflokaal/archief/toiletten) en ruim 500 m2 begane grond bedrijfsruimte. Deze is recent (2019) volledig
nieuw gecompartimenteerd, geisoleerd, ingericht en van installaties voorzien conform HACCP norm voor de
voedselindustrie, en omvat o.a. separate expeditieruimtes t.b.v. separaat lossen en laden, productieruimte
met klimaatbeheersing (ventilatie, airco, etc), professionele keuken met diverse apparatuur,
verpakkingsruimte, opslag-, koel- en vriescellen t.b.v. inkomende grondstoffen en uitgaande eindproducten,
toiletblokken en hygienesluis voor medewerkers.



Objectinformatie
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Huurprijs

€ 49.500,- per jaar te vermeerderen met BTW en 
servicekosten.





Verhuur BTW belast


Ja




Bouwjaar:


Oorspronkelijke bouw 1993, maar complete 
bedrijfsruimte als nieuw, geplaatst in  2019. 





Opleveringsniveau


In de huidige staat, waarbij het thans aanwezige

inbouwpakket om niet aan huurder ter 
beschikking wordt gesteld.





Aanvaarding


In onderling overleg doch op korte termijn 
mogelijk.





Servicekosten


Naar gelang het soort gebruik van huurder 
worden in samenspraak met verhuurder het 
voorschot servicekosten vooraf vastgesteld. 
Servicekosten omvatten o.a. verbruik 
nutsvoorzieningen.





Huurtermijn


5 jaar.

Opzegtermijn


12 maanden




Indexering

De indexatie vind jaarlijks plaats op basis van de 
wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de

consumentenprijsindex (CPI) reeks CPI-Alle huishoudens

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





Zekerheidsstelling

Bankgarantie / waarborgsom ter grootte van 3 
maanden huur, servicekosten en BTW.





Huurovereenkomst


Huurovereenkomst op basis van standaardmodel vn de 
raad voor onroerende zaken (ROZ).





Energielabel


C.


Geldig tot 07-10-2032



Indeling & huurprijzen
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Bedrijfsruimte


Beschikking over een tweetal expeditieruimten 

met rolpoorten, productieruimten, keuken, 
koelcellen, vriescellen, proeflokaal / kantine, 
kantoren, archiefruimte en toiletvoorzieningen.

Parkeren

Vrij parkeren op eigen terrein. Bij een zwaardere 
parkeerdruk door een der huurders kan verhuurder regels 
opstellen t.b.v. een ordelijk parkeersysteem.





Unit Type Metrage Huurprijs


(p.mnd excl. btw)

Begane 

grond





Verdieping

Bedrijfsruimte








Kantoorruimten


+ overige 

ruimten

ca. 521 m² BVO








ca. 231 m² BVO

€ 4.125,00



Plattegronden
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Plattegronden
Begane Grond
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Plattegronden
Etage 1
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Kadaster
Kadastrale gemeente
Sittard

Sectie
T

Nummer
1174 en 1677

Perceelgrootte
3.062 m²



Ligging & bereikbaarheid
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Ligging
Het object is centraal gesitueerd op Handelsterrein Bergerweg, op steenworp afstand van de N276 en de
N294 welke de verbinding vormen met de A2. Voorts liggen het station van Sittard en het stadscentrum op
minder dan 2km. In de directe omgeving bevinden zich onder andere bedrijvenstad Fortuna, industrieterrein
Sittard-Noord en industrieterrein Chemelot.

Bereikbaarheid
Het geheel is per auto en vrachtwagen uitstekend bereikbaar en toegankelijk. Het eigen terrein is geschikt
voor manoeuvreren met materieel en vrachtwagen.

Bestemmingsplan
Het object valt binnen het vigerend bestemmingsplan 'Handelsterrein Bergerweg', vastgesteld op 15-12-2010.
Op grond van de planvoorschriften luidt de bestemming 'Bedrijf'. U dient zelf bij de gemeente Sittard-Geleen
te verifiëren of uw bedrijfsactiviteiten vallen binnen het vigerend bestemmingsplan.
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Sittard-Geleen is de noordelijkste gemeente
van Zuid-Limburg. De fusiegemeente telt
92.661 inwoners en is daarmee na Maastricht
en Venlo de grootste gemeente van de
provincie. Gemeente Sittard-Geleen heeft
alles in huis voor een heerlijk dagje winkelen,
zowel landelijke als lokale winkelformules zijn
in het centrum te vinden.

Daarnaast staat de gemeente bekend om
zijn innovatieve karakter. Zo is de Brightlands
Chemelot Campus van nationaal belang.
Daarbij zorgen VDL NedCar, Zuyderland,
Haven Holtum-Noord gezamenlijk met het
onderscheidende midden klein bedrijf voor
veel werkgelegenheid in de regio.

Sittard-Geleen 

Bedrijvigheid
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Notities
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Boek & Offermans Venray

Poststraat 9

5801 BC Venray

0478 63 69 22




venray@boek-offermans.nl

Boek & Offermans Venlo

Straelseweg 234

5914 AV Venlo

077 398 12 60




venlo@boek-offermans.nl

Boek & Offermans Maastricht


 Scharnerweg 116B


6224 JK Maastricht

043 367 15 22




maastricht@boek-offermans.nl

Boek & Offermans Heerlen


 Akerstraat 39-41


6411 GW Heerlen

045 574 32 33




heerlen@boek-offermans.nl



Deskundigheid

Aandacht Passie
Service Persoonlijke


           benaderingBeste promotie

Prijs/kwaliteit
Goed bereikbaar

De top 101

Bedrijfsmakelaardij



Jaarlijks stelt het vastgoedmagazine
Property-NL, op basis van onafhankelijk
onderzoek, landelijk de makelaars
top-101 samen, op basis van de door
hen geregistreerde transacties.




Boek & Offermans Makelaars staat op
nummer 1 in Limburg. En daar zijn we
ontzettend trots op!

Waarom is deze titel zo bijzonder?

Al 7 jaar op rij zijn wij dé nummer 1 bedrijfsmakelaar
van Limburg volgens PropertyNL. Dit is de beves-
tiging van ons hoge kennisniveau en betrouw-
baarheid in de vastgoedmarkt.



Bovendien neemt Dynamis op de landelijke top 101
de 2e positie in, daarmee verstevigt het haar positie
en wordt nogmaals de formule bevestigt; Landelijke
dekking, uniforme werkwijze, regionale kennis.
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Disclaimer

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.
Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Indien de exacte maat voor u van belang is, kunt u deze
laten opmeten. Deze informatieve brochure is geheel vrijblijvend en dient als uitnodiging voor het plannen van een
bezichtiging en is niet bedoeld als aanbod.


