
Vogelsbleek 10 -  6001 BE Weert

TE KOOP
€ 2.300.000,- kosten koper

ca. 1.822 m² v.v.o. geheel verhuurd

Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.
venlo@boek-offermans.nl  |  +31 (0)77 - 398 12 60

Kantoorruimte



Omschrijving
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Algemeen

Op goede stand op loopafstand van het centrum van Weert mogen wij u dit geheel verhuurde
beleggingsobject aanbieden. Het geheel betreft een vrijstaand kantoorpand bestaande uit één-, drie en
vijf-laags bebouwing uitgevoerd met split-level verdiepingen. Het oorspronkelijke pand is in 1971 gebouwd
en is in 2000 uitgebreid en gerenoveerd. Het pand staat van oudsher bekend als Groene Kruis gebouw van
Weert. Inmiddels zijn er een drietal externe zorgverleners gehuisvest en ligt in omgeving met het St. Jans
Gasthuis en andere zorgaanbieders. 





Voorzieningen

- Systeemplafonds met inbouwarmaturen.

- Betegelde verkeersuimte, vloerbedeeking in de kantoren.

- Pantry en toiletruimte op iedere verdieping.

- Liftinstallatie.

- Luchtbehandelingsinstallatie.

- Gezamenlijke kantine.

- Eigen parkeerterrein voorzien van slagboominstallatie



Kenmerken
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Vraagprijs


€ 2.300.000,- kosten koper.




Huurstroom


€ 208.434,- per jaar excl. btw.




Huurovereenkomsten


Op aanvraag in te zien.




Voorbehoud


De voorgenomen verkoop van het object is ten 
allen tijde onderworpen aan de goedkeuring 
van de directie van de verkopende partij.





Instrumenteren notaris


Door koper nader aan te wijzen.

 



Dataroom

Ten behoeve van de verkoop is een dataroom 
ingericht waar op aanvraag toegang tot wordt 
verleend.








Onderzoeksplicht

Koper is ten allen tijden 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.





Oplevering


In verhuurde staat. 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.





Bezichtiging


Uitsluitend op afspraak via ons kantoor op 
telefoonnummer  077-3981260



Overige informatie
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Online dataroom

Na ondertekening van een geheimhoudingsverklaring zijn o.a. de volgende documenten beschikbaar:

• Akte van levering

• Kadastraal bericht en -kaart

• Huurovereenkomsten

• NEN 2580 rapport

• Demarcatielijst

• Bestemmingsplangegevens

• Plattegrondtekeningen

• Bodeminformatie



Plattegronden
Begane grond
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Plattegronden
Verdieping 1+2
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Plattegronden
Verdieping 3+4
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Plattegronden
Verdieping 5+6
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Plattegronden
Verdieping 8
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Kadaster
Kadastrale gemeente
Weert

Sectie
S

Nummer
6074 / 5107 / 3367

Perceelgrootte
3.183 m² (totaal)



Ligging & bereikbaarheid
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Ligging
Weert grenst aan Noord Brabant en België en wordt daar door "De Poort van Limburg" genoemd. Het object
is centraal en op goede stand gelegen in de bebouwde kom van Weert. Op korte afstand bevinden zich het
centrum van Weert, het stadspark, de nabijgelegen Zorgcentrum Martinus en tegen over gelegen St. Jans
Gasthuis. Voor de gebruikers van het object betekent dit verschillende dagelijkse voorzieningen binnen
handbereik of een frisse wandeling tijdens de lunchpauze.

Bereikbaarheid
De op- en afritten van de autosnelweg (A2- A73) richting Maastricht, Roermond en Eindhoven zijn op enkele
rijminuten gelegen (ca. 4 km). Tevens treft u in de onmiddellijke nabijheid busstations aan voor een goede
verbinding naar omliggende woongebieden maar ook het treinstation van Weert. Vanuit dit station zijn er
goede aansluitingen naar bestemmingen in heel Nederland. De eigen parkeervoorziening achter het
gebouw geeft personeel extra comfort.

Bestemmingsplan
Het object valt binnen het vigerend bestemmingsplan “Binnenstad 2017”, vastgesteld door de
gemeenteraad d.d. 26 september 2018. Op grond van de planvoorschriften luidt de bestemming
‘Gemengd‘. De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn onder meer bestemd voor; dienstverlening,
horeca, wonen, detailhandel en andere commerciële functie zoals omschreven in het vigerende
bestemmingsplan.
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De gemeente ligt in Midden-Limburg en 
bestaat uit de stad Weert en vijf dorpen: 
Stramproy, Laar, Altweerterheide, Tungelroy 
en Swartbroek. De gemeente ligt op de grens 
van Limburg en Noord-Brabant. Een uitstapje 
naar België kan zelfs te voet en ook Duitsland 
ligt op een steenworp afstand. Er wonen ruim 
50.000 inwoners.

Weert heeft zowel een compacte 
centrumstad als prachtige natuurgebieden. 
Houdt u van cultuur, sporten, winkelen of bent 
u meer een natuurmens? Het kan allemaal in 
de gemeente Weert. Een uitstapje naar 
België kan zelfs te voet en ook Duitsland ligt 
op een steenworp afstand.

Het is de diversiteit die Weert zo bijzonder 
maakt.

Gemeente Weert

Veelzijdige gemeente
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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 VENLO
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Notities
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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


