
TE HUUR
Kantoor-/praktijkruimte

Esmarkelaan 5 en 9, Enschede
Vragen? Bel Rob Temmink| 053 485 22 44



OBJECT

Algemeen

Te huur diverse commerciële ruimten/lokalen alsmede een volledige etage welke 
voorheen werd gebruikt als school, deel van een groter geheel (de Eschmarkerpoort) 
gelegen op een zichtlocatie aan de Esmarkelaan 5 en 9 te Enschede. 

De commerciële zijn voorzien van een eigen entree en buitenruimte. De ruimte op de 
1e etage heeft een gedeelde entree aan de voorzijde welke eventueel nog gesplitst 
kan worden. De ruimtes lenen zich bij uitstek voor een maatschappelijke invulling 
zoals kinderdagopvang, dagbesteding, scholing en soortgelijke activiteiten. 

Bestemmingsplan

“Eschmarke Zuid West 2010” met als bestemming wonen en medegebruik van 
maatschappelijk (zie bijlage).

Kadastraal

Gemeente Lonneker
Sectie F
Nummer 6396
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Indeling en oppervlakte(en)

De totale verhuurbare oppervlakte van het onderhavige object bedraagt circa 1.152 m². 

De oppervlakten zijn gemeten door verhurend makelaar uit een kopie bouwtekening. Het 
opgegeven metrage is derhalve indicatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend 
noch kan er sprake zijn van enige verrekening achteraf.

Deelverhuur

Deelverhuur mogelijk vanaf circa 165 m². 
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Bouwlaag Omschrijving Oppervlakte

Begane grond Kantoorruimte/klaslokalen Ca. 165 m² 

1e verdieping Kantoorruimte/klaslokalen Ca. 987 m²

Totaal Ca 1.152 m²



OPLEVERINGSNIVEAU

Het object wordt opgeleverd met o.a. de volgende voorzieningen:

Algemeen

• CV (gas) installatie

• Linoleum vloer

• Systeemplafond v.v. verlichting

• Pantry

• Toiletvoorziening

• Eigen entree (voor de 1e etage is deze gedeeld) 
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HUURGEGEVENS

Huurprijs

€ 105,-- per m², per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurtermijn

In overleg. 

Verlengingstermijn

In overleg.
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Opzegtermijn

12 maanden voorafgaande aan de expiratiedatum.

BTW

Er is sprake van een verhuur met BTW. Indien huurder niet voldoet aan de fiscale 90% BTW-
norm zal er een BTW-vervangende opslag worden berekend.

Zekerheidsstelling

Doorlopende bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur inclusief 
servicekosten en inclusief BTW.

Indexering

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, 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). De huurprijs zal 
nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar.
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LOCATIE

Bereikbaarheid

Het object is zowel met eigen als met openbaar vervoer goed bereikbaar. Het object is 
gelegen op de hoek Esmarkelaan/Gronausestraat. De Gronausestraat is één van de grote 
aanvoerroutes richting Enschede. Binnen enkele minuten is de Rijkssnelweg A35 gelegen. De 
bushalte is op 1 minuut loopafstand gelegen. 

Omgevingsfactoren

In de directe omgeving zijn naast veelal woningen ook sportvelden en winkelcentrum 
Eschmarke gelegen. In dit winkelcentrum zijn o.a. gevestigd: Coop supermarkt, New York 
Pizza, Apotheek Eschmarke, Etos en Kuypers kapper. 

Locatieaanduiding

Het object is gelegen in de wijk Eschmarke op goede zichtlocatie aan de Gronausestraat. De 
Esmarkelaan is oostelijk gelegen t.o.v. het stadscentrum van Enschede en op de belangrijkste 
weg richting Glanerbrug en Duitsland. 

Parkeren

In de directe omgeving  is voldoende parkeergelegenheid. 
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OVERIGE INFORMATIE

Aanvaarding

Aanvaarding in overleg.

Voorbehoud

Definitieve goedkeuring opdrachtgever en/of verhuurder. 

Informatie

Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo uitgebreid 
mogelijk te informeren. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Slechts 
de feitelijke situatie geeft u een juist beeld. 
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OVER ONS

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars heeft binnen haar 
vakgebied op een breed terrein veel kennis en 
ervaring opgebouwd en is diep geworteld in deze 
regio.

Wij streven ernaar een full-service kantoor te zijn. 
Hierdoor zijn wij in staat op alle facetten van de 
vastgoedsector onze opdrachtgevers van dienst te 
zijn. Voor ieder onderdeel staat ons kantoor garant 
voor een hoge mate van knowhow.

Het kantoor kenmerkt zich door een gezonde 
agressieve commerciële aanpak. Door de 
specialistische werkwijze en de directe 
betrokkenheid van de directieleden werkt men 
zeer resultaatgericht. Het kantoor positioneert zich 
in het hogere segment van de zakelijke 
vastgoedmarkt. Creativiteit, inventiviteit, 
betrouwbaarheid, deskundigheid en rendement 
per m² zijn kernbegrippen.

Hoedemakerplein 1 | 7511 JR  Enschede
bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl 

053 485 22 44 | snelderzijlstra.nl

Rob Temmink
053 485 22 44



U hebt uw zaken goed geregeld, maar in uw bedrijf 
kan er altijd iets misgaan. Wij helpen u risico’s in kaart 
te brengen en bieden u vervolgens de meest ideale 
verzekeringsoplossing.

Over ons
Wij zijn ontstaan uit een samenwerking tussen Snelder 
Zijlstra Bedrijfsmakelaars en Veldsink Velten Groep. De 
unieke combinatie van kennis van bedrijfsmatig onroerend 
goed en kennis op het gebied van risicobeheersing 
zorgt ervoor dat wij in staat zijn onze relaties een 
verzekeringspakket op maat te bieden. Of het nu 
gaat om risico’s op het gebied van aansprakelijkheid, 
bedrijfscontinuïteit, vervoer, inkomen, pensioen etc.

Profiteer mee
Profiteer mee van deze unieke combinatie! Voor vragen, 
een oriënterend gesprek en/of een gratis polischeck kun u 
contact met ons opnemen!

Ons werkveld
• Gekwalificeerde en goed opgeleide medewerkers
• Advies op basis van onze kennis van uw bedrijf
• Kennis, ervaring en diep geworteld in de regio
• Snelle schadebehandeling
• Uitgebreide risicoanalyse

Contact opnemen?
053 485 22 55
info@snelderzijlstraverzekeringen.nl

snelderzijlstraverzekeringen.nl

Denken in oplossingen!

Daniël Nijhof
Directeur

Welke risico’s wilt u 
verzekeren en welke 

draagt u zelf? Wij 
stellen een uniek 

verzekeringspakket 
samen dat past bij 

uw situatie!

Optimaal
verzekerings
pakket!


