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Prologis DC9 – Prologis Park Venlo 
State-of-the-art warehouse in logistieke hotspot Venlo 

Locatie
Prologis Park Venlo ligt vlakbij de kruising van de snelweg A67 met de A73. 
Deze snelwegen verbinden Venlo in westelijke richting met Rotterdam en 
Antwerpen, in oostelijke richting met het Duitse Ruhrgebied (Duisburg / 
Düsseldorf), in noordelijke richting met Arnhem / Nijmegen en in zuidelijke 
richting met Maastricht, Luik en Brussel. 

Het bedrijvenpark is via het dagelijkse treinverkeer verbonden met de 
haven van Rotterdam, de haven van Antwerpen en de haven van 
Amsterdam. Daarnaast zal er binnenkort aangevangen worden met de 
realisatie van de grootste inland railterminal pal naast het onderhavige 
distributiecomplex.

Het park grenst aan de luchthavens van Düsseldorf, Eindhoven, Maastricht, 
Luik, Amsterdam en Brussel, welke allen over cargo faciliteiten beschikken.

Venlo heeft een binnenschip containerterminal, die worden aangedreven 
door de Europese Container Terminal (ECT), die het park verbindt met 
Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen.

Prologis Park Venlo is een modern logistiek platform gelegen in Trade Port 
West en Trade Port Noord en bestaat reeds uit acht state-of-the-art 
distributie faciliteiten, welke nog verder uitgebreid kunnen worden.

Veel internationaal opererende bedrijven hebben Venlo gekozen als het 
centrum van hun Europese en regionale distributie activiteiten. Bedrijven 
als DHL, UPS, Geodis, DSV, Schenker, XPO, Tommy Hilfiger en Michael Kors 
zijn hier reeds gevestigd.

Bereikbaarheid
Een belangrijk aspect van Venlo als logistiek knooppunt is de 
multimodaliteit; de bereikbaarheid via weg, water en spoor.

KM

Afstand tot waterweg met kade en roll-on roll-off faciliteiten 3.5

Afstand van het object tot de rijksweg via de weg 0.5

Afstand tot het dichtstbijzijnde vracht treinstation (container, piggy
back, general cargo)

0.5

Afstand tot het dichtstbijzijnde treinstation 0.5

Afstand tot de dichtstbijzijnde (inlandse) haven 3

Openbaar vervoer 1



De totale ontwikkeling vloeroppervlakte
Voor de verhuur komt momenteel circa 75.725 m² beschikbaar, verdeeld 
als volgt: 

Unit A
Warehouse 13.750 m² 
Mezzanine 1.375 m² 
Totaal                      15.125 m²

Unit B
Warehouse 13.475 m² 
Mezzanine 1.100 m² 
Kantoorruimte 550 m² 
Totaal                                               15.125 m²

Unit D
Warehouse 13.475 m²
Mezzanine 1.375 m²
Kantoorruimte 375 m²
Totaal 15.125 m²

Unit E
Warehouse 13.750 m² 
Mezzanine 1.375 m² 
Totaal                                         15.125 m² 

Unit F
Warehouse 13.475 m² 
Mezzanine 1.100 m²
Kantoorruimte 550 m²
Totaal                                       15.125 m² 

Parkeren
Voldoende parkeergelegenheid op het terrein.



Indicatief opleveringsniveau

Warehouse
▪ Vrije hoogte circa 12,2 meter;
▪ Vloerbelasting 5.000 kg/m²;
▪ Puntbelasting 6.000 kg;
▪ 75 elektrische dockdeuren (15 per unit);
▪ Stalen sectionaalpoort, elektrisch bediend;
▪ Maaiveld toegangsdeur 4,0 - 4,5;
▪ Centrale gasverwarming tot 15 C;
▪ Verlichting tot 150 Lux, type HQL hoge druk lampen;
▪ Betonvloer: vlakheid volgens DIN 15.185

Kantoorruimte
▪ Keuken: aansluitingen voor installaties zijn aanwezig;
▪ Mechanisatie ventilatie gecombineerd met topkoeling;
▪ Ramen met isolerende beglazing;
▪ Plafond van mineraalvezel plaat;
▪ Brandalarm en brandblussers.

Buitenterrein
▪ Vlaggenmasten voor kantoorgebouw;
▪ Toegangspoorten met elektrisch bediende toegangsdeur voor 

personeel;
▪ Verhard terrein;
▪ Fietsenstalling.



Huurprijs
Warehouse: Nader te bepalen.
Kantoorruimte: Nader te bepalen.
Mezzanine: Nader te bepalen.

Servicekosten 
Nader te bepalen.

Huurtermijn 
In nader overleg te bespreken, verhuurder opteert voor een langlopende 
huurtermijn. 

Huuringangsdatum
Unit A en B worden speculatief ontwikkeld en zijn per direct beschikbaar.

Unit D-E-F zijn 12 maanden na ondertekening van de huurovereenkomst 
beschikbaar.

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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