
EKKERSRIJT 1408 - 1410 TE SON EN BREUGEL
VRAAGPRIJS € 540.000,- k.k. 



Kenmerken

Hoofdbestemming:



Vloeroppervlakte (vvo):




Aanvaarding:




Parkeren:












Bijzonderheden:

bedrijfsruimte



ca. 317m²




in overleg




Voldoende parkeerplaatsen op 
eigen afsluitbaar terrein, aan 
voorzijde en openbaar 
parkeergelegenheid aan 
straatzijde.




Gelegen op bedrijventerrein 
Ekkersrijt, gesitueerd in de 
driehoek Best-Eindhoven-Son.



Algemene beschrijving

Op bedrijventerrein ‘’Ekkersrijt Oost‘’ in Son en 
Breugel gelegen bedrijfspand met showroom, 
opslag en kantoorruimte van totaal ca. 317m².  
Gunstig gelegen met ruim voldoende 
parkeergelegenheid op eigen terrein. Het betreft 
twee onafhankelijke bedrijfsruimten welke met 
elkaar verbonden zijn op een perceel van 713m².




Metrage:

Vloeroppervlakte (vvo): kantoorgedeelte inclusief 
toiletten en pantry ca. 96m² en bedrijfsruimte ca. 
221m².

Perceel: 713m².




Indeling:

Linkergedeelte: Entree. Ontvangsthal/kantoor. 
Meterkast. Pantry. Toiletgroep. Bedrijfsruimte met 
koelcel, magazijn/opslag en werkruimte. 
Nooduitgang aan achterzijde en overhead aan 
voorzijde.

Rechtergedeelte: Entree. Ontvangsthal/kantoor. 
Meterkast. Showroom/kantoor met schuifpui. 
bedrijfsruimte met koel- en vriescel, magazijn/
opslag en werkruimte. Overhead aan zijgevel.

Afgesloten bestraat buitenterrein en bestraat 
voorterrein. 

Het bedrijfsgebouw is in gebruik geweest bij een 
cateringbedrijf en ingericht met koel- en 
vriescellen, koeling, olie- en vetafscheider en 
schrobput. 




Constructie/installaties: 

Bouwjaar: ca. 1989. Traditioneel metselwerk/stalen 
damwand profielen met bitumen gedekt 
(vernieuwd in ca. 2019). Hard houten kozijnen 
(Merbau) met isolerende beglazing. CV en 
warmwater via combiketel (2x Vaillant 1989) met 
radiatoren en spiraalverwarming. Systeemplafonds 
in kantoorruimte. Zowel 1408 als 1410 heeft eigen 
voorzieningen als gas, water en elektra (met 
krachtstroom van thans 3x25A). Elektra keuring 
heeft plaatsgehad in 2019. Alarminstallatie 
functioneert thans niet i.v.m. leegstand. 4x 
Brandblussers aanwezig.




Aanvaarding: 

In overleg, per direct mogelijk.




Servicekosten: 

Niet van toepassing.









Parkeren: 

Voldoende parkeergelegenheid op eigen 
afsluitbaar terrein en aan voorzijde.  




Ligging en omgeving: 

Gelegen op bedrijventerrein Ekkersrijt, gesitueerd 
in de driehoek Best-Eindhoven-Son. In de directe 
omgeving van Meubelplein Ekkersrijt. 
Bedrijventerrein Ekkersrijt is ruim opgezet met een 
diversiteit aan nationaal en internationaal 
opererende bedrijven in onder andere de logistiek, 
maakindustrie, groothandel/showroom en 
automotive.  




Bereikbaarheid:

Prima met auto en openbaar vervoer. In de directe 
nabijheid van het snelwegennet, waarbij de op- en 
afritten van de A2, N2 A58 en A50 op korte afstand 
gelegen zijn. 




Bestemmingsplan: 

Ekkersrijt. Enkelbestemming Bedrijventerrein-1. 
Bestemd voor bedrijven tot en met categorie 4.2. 
Maximum bebouwingspercentage 80% en 
maximale bouwhoogte 15m.























plattegrond 



Kadastrale kaart



Aanvullende informatie

De eigenaar van dit object heeft ons opdracht gegeven te bemiddelen bij de verhuur en/of verkoop.

 

Wij stellen het op prijs om binnen een aantal dagen na de bezichtiging van u een reactie te mogen 
ontvangen, zodat wij de eigenaar over het resultaat van uw bezichtiging kunnen informeren.




Geheel vrijblijvend informeren wij u uitvoerig over de financieringsmogelijkheden, 
bestemmingsplanbepalingen e.d..




Uiteraard is het aan te bevelen deskundige bijstand van een NVM-makelaar te vragen. U kunt uw eigen 
makelaar kiezen die uw belangen optimaal zal behartigen. Voor uitvoerige vrijblijvende informatie kunt u 
steeds contact opnemen met ons.




De brochure is samengesteld om u een indruk te geven van het object. Hoewel wij bij het maken van de 
omschrijvingen en tekeningen zorgvuldig te werk gaan, kunnen geen rechten worden ontleend aan 
onjuistheden enz. Deze informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een 
bod of om in onderhandeling te treden.




NVM makelaar:




JANSSEN STEIJLEN

Provincialeweg 80c

5503 HJ Veldhoven

040-2954678

info@janssensteijlen.nl

janssensteijlen.nl




S-Clusiv (op afspraak)

Torenallee 20

5617 BC Eindhoven



Locatie



Ons team

Ons kantoor Janssen Steijlen is gelegen aan de Provincialeweg 80c in Veldhoven.

 

Wij zijn gespecialiseerd in huisvesting, zowel particulier als bedrijfsmatig.




Betrokken, authentiek, passievol, eerlijk, avontuurlijk en gastvrij zijn de kernwaarden waarmee wij u graag 
adviseren en begeleiden.




Onze makelaars stellen we aan u voor:

- Jac Janssen; mede-eigenaar en NVM makelaar-taxateur o.g. (wonen en mkb)

- Freek Steijlen; mede-eigenaar en NVM makelaar-taxateur o.g. (wonen en mkb)

- Susanne Meurkens; NVM makelaar en taxateur o.g. (wonen)




Vanuit kantoor zijn Nicole Kooiman en Gamze Yelaldi u graag van dienst. Dagelijks verrichten wij met veel 
enthousiasme diverse office werkzaamheden binnen het proces van aankoop, verkoop, koop, verhuur, huur 
of taxatie van een woning of bedrijfspand. Communicatie, gastvrijheid en een persoonlijke benadering zijn 
voor ons erg belangrijk. Wij hopen u binnenkort persoonlijk te mogen begroeten bij Janssen Steijlen!




Wij staan graag voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

https://www.janssensteijlen.nl/over-ons/#ons-team
https://www.instagram.com/janssensteijlen/
https://www.facebook.com/janssensteijlen


JANSSEN STEIJLEN

Provincialeweg 80c

5503 HJ Veldhoven




S-Clusiv (op afspraak)


Torenallee 20

5617 BC  Eindhoven




040-2954678


info@janssensteijlen.nl

janssensteijlen.nl


