Bedrijfsruimte Zwarte Plakweg 24 - 26 5966 RK America

TE KOOP

€ 925.000,- k.k.
ca. 744 m²
Geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.
venray@boek-offermans.nl | +31 (0)478-63 69 22

Omschrijving
Algemeen
Unieke locatie aan de rand van het dorp met royale uitbreidingsmogelijkheden van de bedrijfshal.
Mogelijkheid tot uitbreiding van de bedrijfshal (ca. 650 m²) met separate 2e bedrijfsinrit.
Het betreft een vrijstaande bedrijfsruimte voorzien van kantoorruimte met receptie functie op de begane
grond aan de voorzijde van het object met een algemene entree. Vanuit de kantoorruimte (afm. 4,5 x 4,5
mtr.) is er toegang tot de bedrijfshal die bestaat uit twee delen plus expeditie ruimte. Op de verdieping
bevinden zich 2 kantoren. Het voorste deel is aangebouwd in 1997. De bedrijfshal heeft een vrije hoogte van
ca. 4,0 meter en beschikt over twee overheaddeuren. Inpandig is een trap naar de kantoorruimten op de
verdieping. De bedrijfshal heeft aan linker zijde een opslagruimte van 4,5 bij 29 meter die vanuit de hal
bereikbaar is middels een overheaddeur.
In de tweede hal is de meterkast met groepenverdeling gesitueerd. Het 2e gedeelte heeft een opslag
ruimte van ca. 120 m² bereikbaar met een vaste trap. Op deze etage is ook een afsluitbare archiefruimte.
De bedrijfswoning (nr. 24) heeft een n.v.o. van ca 180 m². Deze levensloopbestendige woning bestaat uit
een L-vormige woonkamer, woonkeuken en bijkeuken met toiletruimte en heeft een slaapkamer en
badkamer op de begane grond. Op de verdieping beschikt het pand over 4 slaapkamers en een
doucheruimte.
De kantoorruimte (nr. 26) heeft een n.v.o. van ca 115 m² en kent op de begane grond een hal,
kantoorruimte en spreekkamer en toiletruimte met wandcloset. De verdieping bestaat uit een overloop en
een grote kamer. Vanaf de overloop is de vliering bereikbaar via een vlizotrap.
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Kenmerken
Vloeroppervlakte
a. Bedrijfsruimte bestaande uit:
- Kantoorruimte/entree: circa 40 m² v.v.o.
- Bedrijfsruimte: circa 570 m² v.v.o., opslagruimte
120 m² v.v.o.
- Kantine ca. 14 m²
- Sanitaire ruimte van ca 12 m²
- Overkapping rechts ca 50 m²
- Opslag verdieping hal voorzijde: circa 58 m²
v.v.o., actueel ingedeeld als kantoorruimte.
b. Bedrijfswoning met huisnummer 24
- L-vormige woonkamer, woonkeuken
- 180 m² volgens opgave BAG viewer
- Dubbele garage ca. 80 m² v.v. 2 kanteldeuren
en een loopdeur.
- Zolder met vaste trap.
c. Kantoorruimte met huisnummer 26
- N.v.o. op de begane grond ca 66 m² en
verdieping ca 50 m².

Onderzoeksplicht
Koper is te 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.
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, huuren commerciële aspecten van het verkochte.
Energielabel
De bedrijfswoning heeft energielabel B.
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Indeling
Bedrijfsruimte
• Gevels in hoofdzaak in metselwerk,
binnenspouwblad van de bedrijfsruimte in
kalkzandsteen;
• Daken type zadeldak goeddeels geïsoleerd,
opslagruimte heeft een lessenaarsdak evenals
de overkapping;
• Twee overheaddeuren;
• Toegang aan voorzijde.
• Ca. 15 parkeerplaatsen;
• Kantoorruimtes op begane grond en
verdieping;
• Sanitaire ruimte;
• Kantine v.v. vast RVS aanrecht;
• TL verlichting (LED);
• 3 maal 80 Amp aansluiting;
• Airco unit;
• Alarm.
Begane grond
Kantoorruimte
Kantoorruimte1e verdieping
• Kantoorruimte en spreekkamer;
• Toiletruimte;

Kantoorruimte

• Verdieping met overloop en kamer alsmede
vlizotrap naar een afgewerkte zolder/vliering;
• Centrale verwarmingsinstallatie;
• Meterkast.
Bedrijfswoning
• Gevels in hoofdzaak in metselwerk
(stoneplaster), buiten kozijnen in kunststof en
enkele in hout;
• Daken type zadeldak goeddeels geïsoleerd;
• Entree in rechter zijgevel met meterkast met 3 x
35 Amp aansluiting;
• Woonkamer, woonkeuken, bijkeuken en toilet,
slaapkamer en badkamer op de begane grond
• 4 slaapkamers en doucheruimte op de
verdieping;
• Dubbele garage met vaste trap naar zolder op
het achter terrein. Garage is v.v. 2 kanteldeuren
ca. 105 m²
en 1 loopdeur;
• Omheinde
ca.achtertuin.
105 m²
Parkeren
Parkeergelegenheid op eigen terrein (ca. 15
stuks).

Zwarte Plakweg 24 | America

4

Kadaster
Kadastrale gemeente
HORST

Nummer
533 + 532

Sectie
H

Perceelgrootte
4465 m²
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Ligging & bereikbaarheid
Ligging en bereikbaarheid
Aan de rand van het peeldorp America (gemeente Horst aan de Maas) centraal en makkelijk bereikbaar
gelegen, goed onderhouden bedrijfslocatie met ruime bedrijfswoning.
De doorgaande weg N277 van de A67 naar de A 50 ligt op ca 1,5 km , de op- en afritten van de A67 en A73
op ca 7,5 km zijn binnen 15 minuten bereikbaar. Het treinstation met rechtstreekse verbindingen naar
Eindhoven en de Randstad ligt op 5 km.
De omgeving is bekend als gevolg van de aanwezigheid van Peelbergen Equestrian Centre, een moderne
hippische accommodatie met internationale uitstraling, Themapark Toverland en Parkhotel Horst.
Bestemmingsplan
Voor het object is het bestemmingsplan "Buitengebied Horst aan de Maas" deels onherroepelijk in werking
(vastgesteld 2017-12-19) met planid NL.IMRO.1507.HMBUITENGEBIED-BPV1 van toepassing met de enkel
bestemming "bedrijf". De aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven behorend tot de categorie 1 en
2.
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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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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 bevestiging van ons hoge kennisniveau en betrouwbaarheid 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.

Deskundigheid
Aandacht

Service
Beste promotie

Passie

Persoonlijke
benadering

Prijs/kwaliteit
Goed bereikbaar

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.
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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

Boek & Offermans Heerlen
Akerstraat 39-41
6411 GW Heerlen
045 574 32 33

maastricht@boekoffermans.nl

heerlen@boek-offermans.nl

