
Te huur
Marga Klompéweg 11 , Tilburg



Marga Klompéweg 11
Het object betreft een logistiek bedrijfscomplex gelegen op een 
uitstekende locatie aan de entree van het logistieke bedrijventerrein 
Katsbogten te Tilburg. Het complex omvat circa 8.370 m² warehouse 
(hoogbouw) inclusief racking* en circa 4.480 m² warehouse met crossdock 
(laagbouw).

* Racking kan worden gehuurd. 
Huurprijs: € 4,00 per palletplaats.

Locatie
Het logistieke complex is prominent gelegen aan de aan de entree van 
bedrijventerrein Katsbogten, direct gelegen aan de snelweg A58 (Breda –
Eindhoven en Breda –‘s Hertogenbosch) aan de zuidzijde van Tilburg. 

Op het bedrijventerrein Katsbogten zijn meerdere logistieke bedrijven 
gevestigd, zoals o.a. XPO Logistics, DB Schenker, UPS en Sacha Shoes.

Tevens zijn er hoofdkantoren en magazijnen gevestigd van o.a. AH Pick up 
point, Jumbo Pick up point, Kwantum en The Sting.

Bereikbaarheid
Eigen vervoer
Vanaf de snelweg A58 is het logistieke complex direct bereikbaar en heeft 
een goede aansluiting met de A27 en A16 naar het Westen en de A2 naar 
het Oosten.

Eindhoven Airport is op ca. 40 km gelegen van de Marga Klompéweg en is 
voor (vracht)verkeer binnen 30 minuten bereikbaar.

Openbaar vervoer
Ook met het openbaar vervoer is het logistieke complex goed te bereiken. 
Vanaf het centraal station van Tilburg is er een busverbinding naar het 
bedrijventerrein Katsbogten.



Beschikbaar vloeroppervlakte
Voor de verhuur is momenteel circa 12.850 m² beschikbaar, verdeeld als 
volgt: 

Parkeren
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein.

Omschrijving Metrage

Warehouse 4.480 m²

Warehouse 8.370 m²

Totaal 12.850 m²



Opleveringsniveau
▪ Vrije hoogte magazijn 1 t/m 3 van 10,5 m¹.; 
▪ Vrije hoogte crossdock  van 7,5 m¹; 
▪ Maximale vloerbelasting magazijn van 4.000 kg/m²;
▪ Maximale vloerbelasting crossdock van 2.500 kg/m²;
▪ TL-verlichtingsarmaturen;
▪ Crossdock beschikt over totaal 32 docks waarvan ca. 25 beschikbaar zijn 

voor het gehuurde;
▪ Warehouse beschikt niet over een sprinkler;
▪ Ruim buitenterrein.



Huurprijs
Bedrijfsruimte: Op aanvraag.
Kantoorruimte*: Op aanvraag.

* Optioneel te huur.

De huurprijzen zijn te vermeerderen met BTW en servicekosten.

Servicekosten 
Nader te bepalen.

Huurtermijn 
In overleg nader te bepalen, echter bij voorkeur minimaal 2 jaar.

Huuringangsdatum
Per direct.

Huurovereenkomst 
Huurovereenkomst is gebaseerd op ROZ model 2015. 

BTW
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval 
huurder de BTW niet kan verrekenen, zal de huurprijs in overleg met 
huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het 
vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur. 
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