
KANTOORRUIMTEN IN ABDIJ ROLDUC

TE HUUR
€ 100 per m² per jaar

ONDERNEMEN IN EEN PRACHTIGE SETTING

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



Omschrijving
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Kerkrade (ruim 46.000 inwoners) is gelegen in ‘Parkstad Limburg’, deze dynamische regio telt ruim 255.000 
inwoners. Daarnaast liggen Duitsland en België direct naast de deur. In zijn totaliteit betreft het een ruim 
800.000 inwoners tellend internationaal verzorgingsgebied. Zowel de lokale markt, Duitse consumenten en 
toeristen weten de weg naar onder andere de ‘Roda J.C. Ring’ te vinden. Onder meer grote publiektrekkers 
zoals Snowworld, Wereldtuinen Mondoverde, Gaiazoo en Pinkop zorgen op jaarbasis voor een 
miljoenenpubliek.

Algemeen

In Rolduc mogen wij u moderne kantoorruimten te huur aanbieden. Dit is uw kans om te huren in een
rijksmonument dat op de UNESCO-lijst van 100 belangrijkste monumenten in Nederland staat. Een unieke
kans in een historische omgeving. Dit maakt werken en ondernemen tot een ware beleving. Rolduc beschikt
daarnaast ondermeer over uitstekende horecavoorzieningen, een hotel/conferentieoord, volop
parkeerplaatsen en prachtige wandel- en natuurgebieden. 




In Parkstad werken 106.000 mensen bij bijna 15.000 bedrijven en instellingen. In het recente verleden is de
award ‘Tourism for Tomorrow’ toegekend aan Regio Parkstad door het ‘World Travel & Tourism Council’.
Hierbij staat de ontwikkeling van Parkstad ‘Uit zwart, nu groen, naar goud’ centraal.  



Objectinformatie
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BTW belast

Ja





Huurtermijn


5 jaar




Opzegtermijn


12 maanden




Datum van oplevering


In overleg.




Betalingen


Huur per maand vooruit.




Servicekosten


De servicekosten bedragen € 25,00- per m² v.v.o. 
per jaar, te vermeerderen met BTW als 
verrekenbaar voorschot. De servicekosten 
omvatten onder meer het verbruik 
nutsvoorzieningen en schoonmaak algemene 
ruimten.

Opleveringsniveau

In de huidige staat, waarbij het thans aanwezige

inbouwpakket om niet aan huurder ter beschikking 
wordt gesteld.





Huurovereenkomst

Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel

van de Raad voor Onroerende zaken (ROZ).





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.





Energielabel


Wordt bij verhuur aangeleverd.






Indeling & huurprijzen
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Kantoorruimte

De kantoorruimten op de eerste verdieping zijn 
toegankelijke via een lift en trappenhuis. Naast 
kantoorruimten beschikking over spreekkamers, 
opslag, archieven, toiletten en pantry. 




De kantoorruimten beschikken over nette wand / 
vloer en plafondafwerking. De plafonds zijn 
wisselend voorzien van systeem- en gestucte 
plafonds met armaturen. Voorts zijn er diverse 
toiletvoorzieningen, pantry,  opslag en 
archiefruimten aanwezig.

Parkeren

Op eigen terrein volop eigen parkeerplaatsen 
beschikbaar. 




Unit Type Metrage Huurprijs





Verdieping 1 Kantoorruimten ca. 705 m² € 100,- per m² p.j.



Plattegronden
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Kadaster
Kadastrale gemeente
Kerkrade

Sectie
B

Nummer
3659

Perceelgrootte
7.700 m²



Ligging & bereikbaarheid
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Ligging en bereikbaarheid
De te huren kantoorruimten liggen in Abdij Rolduc in het prachtige Zuid-Limburgse land. Het geheel is
gevestigd in het grootste en oudste abdijcomplex van Nederland. Sinds de 12e eeuw heeft dit bijzondere
complex dienst gedaan als klooster. Momenteel huizen er onder meer een hotel, conferentieoord en
bedrijvencentrum in het complex.

Kerkrade is een fraai pareltje in Limburg. Er is volop bedrijvigheid op de diverse bedrijventerreinen, een
uitstekende infrastructuur naar onder meer Duitsland / Maastricht en Eindhoven, diverse wandel- en
fietsroutes door de heuvelachtige omgeving en volop attracties. 




Uniek voor de gehele regio is de dichtheid aan internationaal gewaardeerde attracties zoals dierentuin
GaiaZoo Kerkrade, SnowWorld in Landgraaf, Mondoverde en het RodaJC stadion met diverse winkel- /
horecavoorzieningen met wekelijks ruim 100.000 bezoekers.

Bestemmingsplan
Het object valt binnen het vigerend bestemmingsplan 'Buitengebied', vastgesteld op 23 november 2017. Op
grond van de planvoorschriften luidt de bestemming 'gemengd'. U dient zelf bij de gemeente Kerkrade te
verifiëren of uw bedrijfsactiviteiten vallen binnen het vigerend bestemmingsplan.
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Kerkrade ligt in de Oostelijke Mijnstreek in
Zuid---Limburg en maakt deel uit van het
samenwerkingverband plusregio Parkstad
Limburg. Op moment telt Kerkrade 45.817
inwoners. Het is een gemeente met een grote
variatie aan bezienswaardigheden,
evenementen  en een prachtige natuur.

Buiten de diverse natuurgebieden kent
Kerkade vele bezienswaardigheden met
bovenregionale aantrekkingskracht. Onder
andere GaiaZoo, Continium Discovery
Center, Columbus Earth Center, Cube design
museum en de LeisureDome/Roda Boulevard
zijn in Kerkrade gevestigd.

Gemeente Kerkrade

Toerisme & recreatie
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Even voorstellen
Uw makelaar in Limburg

Met vier vestigingen in Limburg (Heerlen, Maastricht,  Venray en Venlo) en meer dan 40 jaar ervaring op de 

vastgoedmarkt bieden wij persoonlijke service en leveren optimale kwaliteit.





Full-service


De professionele medewerkers vormen het fundament van ons bedrijf, stuk voor stuk gecertificeerde
specialisten. Wij zijn een full-service kantoor met woningmakelaars, bedrijfsmakelaars, recreatiemakelaars,
taxateurs en consultants. Onze gezamenlijke kennis, onze passie voor het vak en ons sterke netwerk maken
ons een betrouwbare partner voor al uw vastgoed vraagstukken.





Partner in Dynamis


Dynamis is een samenwerkingsverband van 13 regionale makelaars met 40 vestigingen, verspreid door heel
Nederland. De Dynamis partners zijn vooraanstaande makelaars en bieden full-service dienstverlening aan. 

KANTOOR HEERLEN
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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 debeves-
tiging van ons hoge kennisniveau en betrouwbaar-
heid 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.



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


