
Te koop
Winde 3, Geldrop



Winde 3
Vrijstaand bedrijfscomplex ter grootte van 5.585 m² gelegen op 
bedrijventerrein De Spaarpot in Geldrop.

De kantoor-/bedrijfsruimte is per direct beschikbaar. De representatieve 
kantoorruimte is aan de voorzijde van het complex gelegen en heeft een 
oppervlakte van circa 1.555 m² verdeeld over drie bouwlagen. De kantoren 
hebben een functioneel opleveringsniveau en zijn voorzien 
systeemplafond, vloerafwerking, tl-armaturen, mechanische ventilatie en 
glazen scheidingswanden. 
De bedrijfsruimten hebben een totale oppervlakte van circa 4.030 m² 
verdeeld over diverse units alsmede een showroom van circa 230 m². 

Locatie
Het complex is gelegen op bedrijventerrein Spaarpot. Het bedrijventerrein 
kenmerkt zich door een grote variatie aan regionale en nationale 
ondernemingen. In de directe omgeving van het object zijn onder andere 
Kuhn, DPI en een Tango Tankstation gelegen. 

Bereikbaarheid
Per auto
Het bedrijventerrein is uitstekend bereikbaar, de op- en afritten van de 
A270 (Eindhoven-Helmond) zijn binnen circa 5 minuten bereikbaar, de 
afstand tot het centrum van Eindhoven is daarmee circa 15 minuten. De 
A67 (Eindhoven-Venlo) is binnen 10 minuten vanaf de locatie te bereiken.  

Openbaar vervoer
Ook met het openbaar vervoer is de locatie goed bereikbaar. Binnen 5 
wandelminuten is een bushalte (lijn 24) gelegen met een directe 
verbinding naar het Centraal Station van Eindhoven en Helmond.



Beschikbaar vloeroppervlakte
De totaal vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt circa 5.585 m² en is 
verdeeld als volgt:

Parkeren
Op eigen terrein zijn diverse parkeerplaatsen gesitueerd, tevens zijn er 
openbare parkeermogelijkheden in de directe omgeving. 

Omschrijving Metrage

Bedrijfsruimte 4.030 m²

Showroom 230 m²

Kantoorruimte 1.555m²

Totaal 5.585 m²



Opleveringsniveau

▪ Betonvloer;
▪ Vloerafwerking;
▪ Systeemplafond;
▪ TL-armaturen;
▪ Mechanische ventilatie;
▪ Glazen scheidingswanden.



Vraagprijs
€ 2.850.000,- k.k.

Transportdatum 
Per direct.



Foto’s interieur
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Foto’s exterieur



Plattegrond



Kadastrale kaart
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