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Panattoni Park Wessem
Panattoni Park Wessem betreft een hoogwaardig distributiecentrum 
gelegen op  een zeer goede zichtlocatie vanaf de Rijksweg A2.  Deze nieuw 
te realiseren ontwikkeling heeft een totale oppervlakte van circa 24.000 m², 
gelegen op een perceel van ruim 4 hectare en zal turn-key worden 
opgeleverd.

Locatie
De ontwikkeling is gelegen op een strategische locatie nabij Venlo alsmede 
de grensovergang van Nederland en Duitsland. De directe omgeving biedt 
uitstekende
mogelijkheden voor vervoer per weg en water. De Rijkswegen A2 en A73 
zijn beide binnen enkele autominuten bereikbaar. Daarnaast liggen de 
Barge Terminal in Born en de BCTN Terminal in Roermond op slechts 15 
minuten van het object.
Venlo en haar omgeving staan bekend als één van de logistieke hotspots 
van Nederland. Bedrijven als Canon, DHL, DSV, UPS, DB Schenker en Arvato 
hebben al eerder gekozen om zich te vestigen op deze locatie. 

Bereikbaarheid
Auto
Wessem heeft een uitstekende bereikbaarheid dankzij de ligging nabij de 
oprit van de Rijksweg A2 (Maastricht - Amsterdam) welke een aansluiting 
heeft op de Rijksweg A73 (Nijmegen - Venlo - Roermond) en het Duitse 
wegennet. 

Water
▪ 16 kilometer van Barge Terminal Born.
▪ 14 kilometer van BCTN Bargeterminal Roermond.

Lucht
▪ 55 kilometer van Eindhoven Airport.
▪ 78 kilometer van Düsseldorf Airport.
▪ 78 kilometer van Liège Airport.



Beschikbaar vloeroppervlakte
Voor de verhuur is momenteel circa 24.003 m² beschikbaar, verdeeld als 
volgt: 

Parkeren
In totaal zijn er 185 parkeerplaatsen voor personen- wagens gelegen op 
eigen terrein. 

Omschrijving Metrage

Warehouse 21.241 m²

Mezzanine 2.212 m²

Kantoorruimte 550 m²

Totaal 24.003 m²



Opleveringsniveau
Warehouse 
▪ Vrije hoogte van 12,2 m;
▪ Maximale vloerbelasting warehouse: circa 5.000 kg per m²;
▪ Maximale vloerbelasting mezzanine: circa 500 kg per m²;
▪ Maximale vloerbelasting expeditie: circa 2.500 kg per m²;
▪ 20 loading docks;
▪ 2 overhead deuren;
▪ Algemene kolombreedte: 22,80 m x 12 m;
▪ Puntbelasting: 6.000 kg;
▪ Vlakheid van de vloer DIN 18202, tabel 3, regel 3;
▪ ESFR K22 sprinklerinstallatie;
▪ Verlichting: LED 200 lux 1 m boven de plaat (zonder stelling);
▪ Verwarming: 13 °C +/- 2 ° binnen bij -10 °C buiten.

Mezzanine
▪ Maximale vloerbelasting van 5.000 kg/m²;
▪ Sprinkler ESFR K22, activeringstemperatuur 68˚C / 74 ˚C;
▪ Verlichting: LED 200 lux 1 m boven de plaat (zonder stellingen);
▪ Verwarming: 13 ⁰C +/-2 ⁰ binnen bij -10 ⁰C buiten.

Kantoor 
▪ Vloeren zijn voorzien van tapijt;
▪ Wanden zijn voorzien van gipsafwerking;
▪ Plafond: tegels 60 cm x 60 cm;
▪ LED verlichting 500 lux 1 m boven de vloer;
▪ Toiletten;
▪ Garderobekamers;
▪ Verwarming: 20 °C +/- 2 ° binnen bij -10 °C buiten;
▪ Koeling: buiten / binnen = 6 °C, maximaal 32 °C buiten.

Terrein
▪ Betonnen straatstenen;
▪ Omheining: gaasdraad van twee meter hoog rondom het perceel;
▪ Verlichting: 10 lux buiten het gebouw.



Huurprijs
Bedrijfsruimte: Op aanvraag
Mezzanine: Op aanvraag
Kantoorruimte: Op aanvraag
Parkeerplaatsen: Op aanvraag

Huurprijzen zijn bij vooruitbetaling per kwartaal verschuldigd.
Alle bedragen zijn exclusief servicekosten en BTW

Servicekosten 
Nader overeen te komen.

Huurtermijn 
5 jaar met verlengingsperioden van telkens 5 jaar. De opzegtermijn 
bedraagt 12 maanden.

Huuringangsdatum
De bouw van het warehouse zal naar verwachting van start gaan in Q1 
2022  waarna het zal worden opgeleverd Q4 2022.

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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