
Zwartbroekpoort 2 te Roermond

Huurprijs € 95,- per m² / per jaar



Hamstraat 56 // Roermond
Huurprijs € 18.000 p.j.

Een eerste bedrijfsruimte, doorgroeien op een nieuwe locatie of een extra vestiging ? De verhuurder denkt met je mee

in kansen en oplossingen.




De bedrijfsruimte is gelegen op de begane grond en bij uitstek geschikt is voor dienstverlenende bedrijven, zoals

zakelijke dienstverlening of zorg gerelateerde organisaties. In de zakelijk dynamische omgeving zitten veel zakelijke

dienstverleners (rondom het winkelcentrum, het gerechtsgebouw en belastingkantoor) en direct aangrenzend zijn een

pijnkliniek en gezondheidscentrum gelegen.




Het pand heeft een moderne uitstraling en is een uitstekende zichtlocatie op een druk kruispunt in het centrum van

Roermond. Het winkelgebied is gelegen op 5 minuten loopafstand, waardoor een lunchpauze uitnodigt om een

gezonde wandeling te maken. De ruimte heeft drie grote raampartijen en een elektrische toegangsdeur aan de

voorzijde, waardoor de uitstraling van het pand open en toegankelijk is. De staat van afwerking is netjes en eigentijds

en biedt eigentijdse faciliteiten voor brandveiligheid, energie, klimaatbeheersing, alarmering en ICT. Kortom: Zet

enkele smaak- en signing-elementen naar je eigen wens en starten maar.




De totaal beschikbare vloeroppervlakte bedraagt nu nog ca. 125 m².  Er zijn 2 eigen parkeerplaatsen op afgesloten 
terrein beschikbaar, waardoor altijd een parkeerplek gegarandeerd en veilig is.  De locatie is daardoor voor iedereen 
zeer toegankelijk.




Indeling:

- Begane grond:

- Entree/ hoofdingang.

- Diverse spreek- en vergaderruimten.

- Toiletgroep en 1 keuken/pantry ruimte.

- Totaal VVO ca. 125m².Indeling:




Opleveringsniveau:

- Vloerbedekking;

- Lamellen;

- Datanetwerk;

- Luchtbehandelingsinstallatie met koeling;

- Lamelstrokenplafonds;

- Rookmelders;

- Noodverlichting.




Aanvaarding: in overleg

- Huurprijs: € 95,- per m2 per jaar (exclusief BTW)

- Huurprijs parkeerplaatsen: € 60,- per parkeerplaats per maand.

- Ruimte:125 m².  

- Huurovereenkomst: in overleg te bepalen

- Bankgarantie: in overleg te bepalen

- Actie: Eerste 3 maanden kosteloos huren (of anderszins, vergelijkbaar in waarde)




Als u geïnteresseerd bent in deze kantoorruimte of een afspraak wilt maken bij ons op kantoor, neem dan contact op 
met Edwin van Dronkelaar. Wij staan u graag te woord om nadere informatie te verstrekken.

Omschrijving
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KENMERKEN





Hoofdfunctie



Hoofdfunctie:                                                                      Kantoorruimte


Oppervlakte:                                                                        253 m²


In units vanaf:                                                                      120 m²


Aantal verdiepingen:                                                            1 


Voorzieningen:                                                                    Inbouwarmaturen


Luchtbehandeling:                                                              Airco, mechanische ventilatie






Gebouw


Periode:                                                                               2001-2010


Onderhoud binnen:                                                            Goed


Onderhoud buiten:                                                             Goed






Parkeren



Aantal niet overdekte parkeerplaatsen:                               8






Voorziening



Winkel:                                                                                 Op minder dan 500 m






Omgeving



Ligging:                                                                                Winkelgebied stadscentrum






Bereikbaarheid:



Snelweg afrit:                                                                      Op 1000 m tot 1500 m 


NS station:                                                                           Op minder dan 500 m
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Meetstaat
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Plattegrond



Kadastrale kaart
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NAAR PASSENDE BEDRIJFSHUISVESTING 

Al decennialang heeft ons 
makelaarskantoor het specialisme Bedrijfs 
Onroerend Goed (BOG) in eigen huis. We 
zijn in die jaren uitgegroeid tot een 
toonaangevende bemiddelaar in deze 
uitermate specialistische 
vastgoedbranche.




Onze expertise wordt ingezet op een 
uitermate breed werkterrein, variërend van 
de begeleiding in huisvesting van MKB-
ondernemers tot grootindustriële 
bedrijven in de regio. Centraal staat de 
zorgvuldige, zakelijke aandacht bij aan- en 
verkoop/verhuur van bedrijfspanden, 
maar ook bij taxaties en waardebepaling 
van winkels, kantoren en bedrijfs- en 
beleggingsobjecten.




Wij zijn naast Register Makelaar / Taxateur 
ook TMI taxateur. 

VAN CROMVOIRT BEDRIJFSMAKELAARS 

Wij beschikken over een ruim en exclusief 
relatienetwerk. Dat draagt er in hoge mate 
toe bij dat nieuwe, zakelijke huisvesting 
snel en doeltreffend wordt gevonden. Wij 
zijn bovendien lid van de Nederlandse 
Vereniging van Makelaars (NVM). Dit 
lidmaatschap is een keurmerk voor 
gegarandeerde kwaliteit in dienstverlening 
en onafhankelijke, objectieve adviezen in 
bedrijfsonroerend goed. 




In Roermond en Midden-Limburg zijn wij 
dé partner voor bedrijfspanden op maat. U 
vindt ons aanbod onder meer op Funda in 
Business en www.vancromvoirt.nl.

KAN IK U ERGENS MEE HELPEN? 

U stelt prijs op een persoonlijk, zakelijk 
onderhoud? 




Maak gerust een afspraak om uw wensen 
en verwachtingen te bespreken. 

Beslist verhelderend!




BEL (0475) 33 35 33 

Klaar voor de volgende stap?

WIJ ZETTEN HEM 

GRAAG SAMEN MET U!

Edwin van Dronkelaar



Wij realiseren woonwensen - al 40 jaar!
Individueel maatwerk op basis van uw persoonlijke wensen.


Een intensieve informatievoorziening tijdens het gehele 

verkoopproces.


Het behalen van een maximale verkoopprijs door 

uitgebereide marktkennis én expertise in de juiste 

onderhandelingstechnieken.



Optimale benutting van alle kansen omdat we elke 

bezichtiging professioneel begeleiden en er alle tijd voor 

vrijmaken.


Een deskundig en betrokken team.


Inzet van een breed netwerk, zowel in de woningmarkt 


als in het Bedrijfs Onroerend Goed.





Een optimale woningpresentatie en doelgerichte inzet van



Funda én social media. 


Een team van gecertificeerde, beëdigde én onafhankelijke 

makelaars en taxateurs, allen met een afgeronde HBO-

opleiding. 


Van Cromvoirt Makelaars is ingeschreven bij de NRVT en 


het NWWI en is het oudste(!) Roermondse lid van de NVM.


Als enige en exclusieve Qualis-Makelaar van regio Roermond 

bieden wij eigenaren van onroerend goed in het hogere 


marktsegment talloze extra’s. 


Met als eindresultaat: een snellere verkoop van uw woning!

Van Cromvoirt Makelaars… gewoongoed

EDWIN Lou
stan

DaniËlle Conny Sabrin



Van Cromvoirt Makelaars


Minderbroederssingel 669


6041 KH Roermond





(0475) 33 35 33


info@vancromvoirt.nl


www.vancromvoirt.nl


