
Benoitlaan 28 - 32 5804 CZ Venray

Werken in een historische omgeving

3 kantoor units van in totaal ca. 358 m²

Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.
venray@boek-offermans.nl  |  +31 (0)478-63 69 22

Kantoorruimte



Omschrijving

Voorzieningen
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De kantoren/praktijkruimten worden in principe casco + opgeleverd, dit wil zeggen wind- en waterdicht, 
gladde wanden klasse B (sausklaar), zandcementvloer met daarin opgenomen vloerverwarming, 
bezemschoon. Plafonds (systeemplafond inclusief LED verlichting), hardhouten binnendeurkozijnen met 
stompe binnendeuren, gelakt. Tegelwerkvloeren en deels tegelwerkwanden in toiletruimten. Pantry (excl. 
bovenkasten) inclusief vaatwasser. 

Eigen meterkast voorzien van 3 x 25 Amp, watermeter en data-invoer (data-aansluiting en abonnement zijn 
voor rekening van de huurder) waar vandaan (mogelijk via kruipruimte) elektra- en datapunten kunnen 
worden aangelegd door huurder. 
De ruimte is voorzien van vloerverwarming en mechanische ventilatie.

Algemeen

Paviljoen Pieter is een historisch waardevol gebouw. Een plek met allure waar nieuwe geschiedenis
geschreven kan worden. Op de begane grond van dit paviljoen worden in beginsel 4 high-end kantoren
en/of praktijkruimten gerealiseerd. Ruimte 1 is reeds verhuurd, ruimte 2 is 128 m² groot, ruimte 3 is 

152 m² groot terwijl ruimte 4  79 m² groot is.



Objectinformatie
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Energielabel

Het energie label wordt definitief vastgesteld na 
bouwkundige oplevering door de aannemer. 

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






Indeling & huurprijzen
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Kantoorruimte/parktijkruimte




De kantoren/praktijkruimten worden in principe 
casco+ opgeleverd dit wil zeggen wind- en 
waterdicht, gladde wanden klasse B (sausklaar), 
zandcementvloer met daarin opgenomen 
vloerverwarming, bezemschoon. Plafonds 
(systeemplafond inclusief LED verlichting), 
hardhouten binnendeurkozijnen met stompe 
binnendeuren, gelakt. Tegelwerkvloeren en deels 
tegelwerkwanden in toiletruimten. Pantry (excl. 
bovenkasten) inclusief vaatwasser. 




Eigen meterkast voorzien van 3 x 25 Amp, 
watermeter en data-invoer (data-aansluiting en 
abonnement zijn voor rekening van de huurder) 
waar vandaan (mogelijk via kruipruimte) elektra- 
en datapunten kunnen worden aangelegd door 
huurder. 




De ruimte is voorzien van vloerverwarming en 
mechanische ventilatie. 

Vloer en gevels zijn voorzien van na-isolatie. De 
buitenkozijnen worden uitgevoerd in aluminium 
voorzien van triple zonwerende beglazing.

Parkeren




Ten behoeve van het gehuurde zijn er voor u en/of uw 
medewerkers 6 niet vast gemarkeerde parkeerplaatsen 
beschikbaar achter gebouw Pieter. Bezoekers kunnen 
gebruik maken van de algemene parkeervoorziening aan 
de voorzijde van het park. De huurprijs van de achter de 
slagboom gelegen parkeerplaatsen zijn verdisconteerd in 
de huurprijs als hierboven beschreven.










Unit Type Verhuurbaar 
vloeroppervl.

Huurprijs


(p.mnd excl. btw)

Unit 1


Unit 2


Unit 3


Unit 4

kantoorruimte


kantoorruimte


kantoorruimte


kantoorruimte

ca. 137 m²


ca. 128 m²


ca. 152 m²


ca.   79 m²

verhuurd


€ 1.760,-


€ 2.090,-


€ 1.086,-





prijspeil 


01 november '22 



Plattegronden
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Ligging & bereikbaarheid
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Ligging
Het Annapark is van oudsher een kenmerkend gebied in Venray en ligt op loopafstand van het centrum. De
historie van het Annapark leidt terug tot 1908 toen werd gestart met de bouw van één van de mooist
gelegen psychiatrische inrichtingen van ons land. Met een volledig revitalisatie van het monumentale park
en de karakteristieke paviljoenen wordt nu de intrinsieke waarde van het park in ere hersteld, versterkt én
opgewaardeerd naar de wensen en eisen van de 21e eeuw.

Bereikbaarheid
Venray is uitstekend bereikbaar. Via de A73 bent u in minder dan een half uur in Boxmeer en Venlo. In 35
minuten staat u in hartje Nijmegen. Liever met de trein? Geen probleem. Via station Venray bent u er in een
mum van tijd.

Bestemmingsplan
Het object is gelegen binnen het bestemmingsplan St. Annapark van de gemeente Venray definitief
vastgesteld op 17 september 2019. De enkele bestemming is Gemengd 1 Gronden zijn o.a. bestemd voor
maatschappelijke dienstverlening, praktijkruimte en kantoren.
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Venray is gelegen in Noord-Limburg en telt 
43,312 inwoners. Venray is een plattelands 
gemeente met 13 dorpskernen en is na Venlo 
de tweede stedelijke kern van Noord-
Limburg. Bovendien speelt de plaats een 
vooraanstaande rol in de regio.

Inmiddels is Venray vanwege de goede 
snelwegverbindingen een echte logistieke 
hotspot geworden. Dit zorgt voor veel 
werkgelegenheid in de regio. Venlo-Venray 
heeft al 7 keer de prijs 'Logistieke Hotspot' 
gewonnen. 

Gemeente Venray 

Ondernemend Venray
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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 VENRAY
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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 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.



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


