
Oranje Nassaustraat 13 | Heerlen

TE KOOP
€ 249.000,- kosten koper

ca. 164 m² commerciële ruimte

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

Belegging



Omschrijving
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Algemeen

In hartje centrum gelegen goed afgewerkte winkelruimte met royaal front. De winkelruimte kan na aankoop
door de eignaar zelf gebruikt worden of verhuurd worden. Het geheel is gelegen op de hoek
Dautzenbergstraat / Oranje Nassaustraat en bevindt zich middenin de aanwezige lokale middenstand aan
ondernemers. Door deze ligging geniet de locatie goede passantenstromen.

Het geheel is verdeeld over de begane grond en het souterrain en is met elkaar verbonden via een
wenteltrap. De begane grond is rechthoekig van opzet en geniet volop daglicht door de grote
raampartijen. Daarnaast bieden deze hierdoor zeer goede etaleermogelijkheden. Het souterrain is
onderverdeeld in een viertal ruimtes waarvan een als commerciële ruimte benut kan worden en de overige
drie ruimtes als pantry en opslagruimte.







Voorzieningen

Plavuizen vloer

Systeemplafond

Aircondotioning

Warmtegordijn

Zonwering (m.u.v. doek)

Rolluiken binnenzijde

Twee pantry opstellingen

CV installatie (Nefit 2021, eigendom) 



Kenmerken
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Vraagprijs


€ 249.000,- kosten koper.




VVE bijdrage 


€ 126,- per maand.




Energielabel


Label C, geldig t/m/ 1 juni 2032




Bezichtinging


Uitsluitend op afspraak via ons kantoor


op 045-5743233, optie 2.

Oplevering

Het object zal worden verkocht en geleverd ‘as-is, where

is’, dat wil zeggen in de staat ten tijde van de levering

met alle aan het object verbonden rechten en plichten,

alsmede eventuele zichtbare en onzichtbare gebreken

en zonder garantie van enig soort, waaronder die met

betrekking tot technische, bouwkundige, juridische,

fiscale, milieukundige, huur- en commerciële aspecten

van het verkochte.





Onderzoeksplicht


Koper is ten allen tijde gerechtigd voor eigen rekening

een bouwkundige keuring te (laten) verrichten dan wel

andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed

inzicht te verkrijgen over de staat van het object.



Plattegronden
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Plattegronden
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Kadaster
Kadastrale gemeente
Heerlen

Sectie
D

Nummer
9133

Appartementsindex
A23



Ligging & bereikbaarheid
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Ligging
Hoekligging op de hoek van de bekende Dautzenbergstraat en de Oranje Nassaustraat. De
Dautzenbergstraat is de verbinding tussen de hoofdwinkelstraat en de Oranje Nassaustraat die parallel aan
de hoofdwinkelstraat loopt.

Bereikbaarheid
Het centrum van Heerlen is goed bereikbaar middels een nabijgelegen directe afrit/aansluiting op de
autosnelweg A76 en de A79, alsmede de aansluiting op de Heerlense Ringweg. Op korte afstand gelegen
van bushaltes, het NS station Heerlen (maankwartier) CS, het Corio Center, en het gezellige Pancratiusplein
met gezellige horeca. In de binnenstad van Heerlen bevindt zich een uitstekende mix van zowel
gerenommeerde lokale ondernemers, (dag)horeca als ook (inter)nationaal opererende partijen, zoals H&M,
Douglas, Jack & Jones, Media Markt, Etos en Steps.

Bestemmingsplan
Het object valt binnen het vigerend bestemmingsplan 'City-Oost', vastgesteld op 02 juli 1996. Op grond van
de planvoorschriften luidt de bestemming 'Centrumdoeleinden/Wonen zijnde detailhandel en/of horeca
en/of dienstverlening en/of kantoor'. U dient zelf bij de gemeente Heerlen te verifiëren of uw
bedrijfsactiviteiten vallen binnen het vigerend bestemmingsplan.
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Zeer goede 
hoek ligging 
met veel licht
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Instapklare 
commerciele 
ruimte
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De geschiedenis van Heerlen gaat ver terug. 
De Romeinen stichtten er een nederzetting 
met de naam Coriovallum en bouwden er 
een thermencomplex. Op dit moment telt 
Heerlen 86.826 inwoners en is hiermee de 4e 
grootste gemeente van Limburg.

Op cultuur historisch gebied kan je je hart 
ophalen in kasteel Hoensbroek of het 
Thermenmuseum. Voor de winkelliefhebbers is 
er natuurlijk de grootste woonboulevard van 
Europa waar je urenlang kan 'shoppen'. In 
Heerlen is altijd wel iets te doen. Of het nu 
gaat om sportiviteit, muzikaliteit of hilariteit: 
Heerlen bruist!

Gemeente Heerlen 

Heerlen bruist!



Parkstad Limburg
Het object is gelegen in de regio ‘Parkstad Limburg’, deze veelzijdige en deels verstedelijkte regio telt ruim
255.000 inwoners. Daarnaast liggen Duitsland en België direct naast de deur. Samen met Nederland betreft
het een ruim 800.000 inwoners tellend verzorgingsgebied.




In Parkstad werken 106.000 mensen bij bijna 15.000 bedrijven en instellingen. Speerpunten zijn nieuwe
energie, toerisme/recreatie, zorg, financieel-administratieve dienstverlening en de ontwikkeling van een
overall Retail centrum. Bovendien is de Retail sector goed voor een bestedingsoverschot in deze regio van
bijna € 80 miljoen euro.




Parkstad beschikt over een sterk cluster aan bedrijven en instellingen in de financieel-administratieve sector.
Ruim 16.000 mensen werken bij organisaties als APG, AZL, Loyalis, Obvion, CBS, Belastingdienst, UWV en
diverse banken en accountantskantoren.
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Notities

13Oranje Nassaustraat 13 | Heerlen



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 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


