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Algemeen
Bouwjaar
Oppervlakte
Inhoud
Perceel
Kadaster
 
Dubbel glas
Ligging
Aanvaarding
Energielabel

: circa 1981
: circa 605 m²
: circa 2.170 m³
: 1.492 m²
: Baarle-Nassau C 3427

: Gedeeltelijk
: Bedrijventerrein
: In overleg
: C

Op een zeer goede locatie gelegen vrijstaand
multifunctioneel bedrijfspand met een totale
oppervlakte van circa 605 m² en gelegen op
een perceel van 1.492 m². Het gebouw is een
representatief object met een receptie,
meerdere kantoorruimten, diverse
vergaderruimten, productie/opslagruimten,
magazijn allen met daglichttoetreding, etc. Het
bouwjaar van het pand is circa 1981. Het
bedrijfspand beschikt daarnaast over een
afsluitbaar buitenterrein en is toegankelijk
middels een overheaddeur.

Algemeen

Op een zeer goede locatie gelegen
multifunctioneel bedrijfspand aan de
Oordeelsestraat 58 te Baarle-Nassau.



Het object is gelegen aan de rand van het bedrijventerrein van Baarle-Nassau met een vrij uitzicht aan de
voorzijde, nabij het centrum van Baarle-Nassau/Hertog. In de directe omgeving zijn diverse (lokale)
bedrijven gevestigd.

Locatie

De bereikbaarheid van het object, zowel per auto als per openbaar vervoer, is goed te noemen. Het object
is per auto binnen 20 minuten te bereiken vanaf de afslag Tilburg-West / Goirle (A58). Per openbaar
vervoer wordt een frequente busdienst onderhouden en de dichtstbijzijnde bushalte is gelegen op 5
minuten loopafstand.

Bereikbaarheid

Het object heeft een verhuurbaar vloeroppervlak van circa 605 m² en is als volgt verdeeld:
- Receptie, kantoren en vergaderruimten: circa 160 m²
- productie/opslagruimten en magazijn: circa 420 m²
- Pantry’s, toiletten en cv-ruimte: circa 25 m²
- Totale inhoud van het pand circa 2.170 m³.
De indeling van het bedrijfspand aan de binnenzijde is geheel vrij indeelbaar.

Het perceeloppervlak bedraagt 1.492 m² en biedt voldoende parkeerruimte en laad- en los
mogelijkheden.

Oppervlakte

Het gebouw wordt opgeleverd met onder andere de navolgende voorzieningen:
- vlakke betonvloer met vloerbedekking, scheidingswanden en systeemplafonds (grotendeels).
- hardhouten kozijnen gedeeltelijk met dubbele beglazing
- 1 overheaddeur;
- gasgestookte cv installatie met radiatoren;
- krachtstroom aanwezig;
- aan de voorzijde elektrisch bedienbare zonneschermen;
- het pand beschikt over een alarmsysteem.

Opleveringsniveau

Het buitenterrein is grotendeels verhard middels klinkerbestrating en voorzien van een groot aantal
parkeerplaatsen en borders met vaste groene beplanting.

Buitenterrein / Parkeren

Volgens het vigerende bestemmingsplan ‘Dorpen’ is de huidige bestemming bedrijventerrein. Het
bebouwingspercentage bedraagt maximaal 80%. De maximaal toegestane bouwhoogte op de percelen
bedraagt maximaal 10 meter. Bedrijven in de maximale milieucategorie 3 kunnen in het gebied terecht.

Bestemming























De Nederlandse gemeente Baarle-Nassau
omvat het gebied waarin al de 22 Belgische
enclaves liggen. Daarnaast behoren ook de 8
Nederlandse enclaves in de gemeente Baarle-
Hertog tot haar grondgebied. Van die enclaves
liggen er 7 (ook subenclaves genoemd) in de
twee grootste Belgische enclaves en 1 enclave
in het kerkdorp Zondereigen. Uniek is de
ligging van Castelré. Als een schiereiland ligt
het in België, omdat het met een smalle strook
verbonden is met de rest van het grondgebied
van Baarle-Nassau is er geen sprake van een
enclave. Toch is het gebied uniek, de
bewoners kunnen hier spreken van hun
Belgische noorderburen. De gemeente Baarle-
Nassau heeft een oppervlakte van 7641
hectare en ongeveer 6500 inwoners.

Baarle-NassauBaarle-Nassau / Hertog
De gemeenschap Baarle bestaat uit de
Nederlandse gemeente Baarle-Nassau en de
Belgische gemeente Baarle-Hertog en ligt
midden in de denkbeeldige driehoek tussen de
Nederlandse steden Breda; Tilburg en de
Belgische stad Turnhout. Baarle ligt niet precies
op de grens van Nederland en België en het is
ook niet zo dat het dorp door de rijksgrens in
twee is opgedeeld. In Baarle is sprake van een
enclavesituatie. Een enclave is een gebied dat
tot een land behoort, maar geheel omgeven is
door het grondgebied van een ander land. De
situatie in Baarle is uniek, er is geen sprake van
één enclave: het zijn er dertig in totaal.



ALLE MATEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD

AAN DEZE TEKENING KUNT U GEEN RECHTEN ONTLENEN

Begane grond





Als u momenteel een koopwoning of -appartement bezit is het goed om te weten wat de waarde daarvan
is. VR Makelaars beschikt over meer dan voldoende kennis en ervaring in de woningmarkt om tijdens een
bezoek aan uw woning vast te stellen wat uw woning tijdens een verkooptraject kan opbrengen. Wij
maken graag een afspraak met u om een gratis en vrijblijvende waardebepaling van uw koopwoning of -
appartement te doen. 

Deze documentatie is door ons met zorg voor u samengesteld. Echter, wij kunnen niet instaan voor
eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Deze documentatie is slechts bedoeld om u een indruk
te geven van de woning/appartement waardoor u kunt besluiten over te gaan tot een bezichtiging en/of
het uitbrengen van een bod. Aan deze brochure en de inhoud daarvan kunnen dan ook geen rechten
ontleend worden.

Bezichtiging van de woning of het appartement vindt uitsluitend plaats na afspraak via ons kantoor. Wij
maken dan ook graag vrijblijvend een afspraak met u om de woning te bezichtigen. Ook hier stellen wij
het zeer op prijs om binnen een week na de bezichtiging van u een reactie te mogen ontvangen, zodat
wij de eigenaar hierover kunnen informeren. Indien u verdere belangstelling heeft in deze woning of dit
appartement vernemen wij dat graag.

Zowel de eigenaar van de woning of het appartement als wij zijn benieuwd naar uw reactie. Wij zullen dan
ook, indien wij geen reactie ontvangen hebben, circa een week na het toesturen van deze brochure
contact met u opnemen om geheel vrijblijvend te informeren naar uw reactie en of u nog vragen heeft
naar aanleiding van deze brochure.

Indien u op de hoogte wenst te worden gehouden van ons woningaanbod, kunt u via onze website
www.vrmakelaars.com het woonwensenformulier invullen. Door uw woonwensen op het
woonwensenformulier kenbaar te maken, wordt u vrijblijvend opgenomen in ons woonwensenbestand.
Vervolgens wordt u automatisch in kennis gesteld van ons woningaanbod dat voldoet aan uw
woonwensen.

Molenstraat 22 - 2387 Baarle-Hertog   
T 014 – 69 00 69                                         
info@vrmakelaars.com                                          
www.vrmakelaars.com  

Reactie

Bezichtiging van de woning

Vrijblijvende inschrijving

Vrijblijvende waardebepaling

Openingstijden:                                         
maandag tot en met vrijdag: 
09:00 – 17:30                                         
of op afspraak buiten deze tijden.


