
Te huur
Galjoenweg 68, Maastricht



Galjoenweg 68
Het bedrijfscomplex aan de Galjoenweg 68 in Maastricht, gelegen op 
bedrijventerrein Beatrixhaven, is verdeeld over 10 apart te verhuren 
bedrijfsruimten, met bijbehorende kantoorfaciliteiten. Om alle flexibiliteit 
te bieden zijn de bedrijfsruimten eveneens te combineren tot een grotere 
ruimte.
Alle bedrijfsunits zijn 24/7 toegankelijk en middels een elektrische 
schuifpoort is de toegang en veiligheid van het terrein gewaarborgd.

Locatie
Met 220 hectare industriegrond is de Beatrixhaven het grootste industriële
bedrijventerrein van Zuid-Limburg. De Beatrixhaven is specifiek bestemd 
voor zware industrie (tot en met milieucategorie 5). Het bedrijventerrein 
wordt gekenmerkt door een mix van lokaal en internationaal
opererende ondernemingen.

Bereikbaarheid
Bedrijventerrein Beatrixhaven is zeer goed bereikbaar over de weg (directe 
aansluiting op A2/E25, spoor en middels een eigen binnenhaven.

https://players.brightcove.net/1268729899001/default_default/index.html?videoId=6294923724001


Beschikbaar vloeroppervlakte
Voor de verhuur is beschikbaar: 

Parkeren
Op het, volledig omsloten, buitenterrein van het complex zijn ruim 
voldoende parkeerplaatsen voor personenauto’s en vrachtwagens 
gesitueerd.

Omschrijving Metrage

Warehouse Unit 4 1.818 m²

Kantooruimte Unit 4 283 m²

Warehouse Unit 5 2.405 m²

Warehouse Unit 6 2.405 m²



Opleveringsniveau
▪ Alle units zijn voorzien van 2 overheadpoorten, gasheaters, separate 

nutsvoorzieningen en een vrije hoogte van circa 9 meter;
▪ Maximale vloerbelasting bedraagt 7,5 ton per m² (staalvezel versterkt);
▪ Een deel van de kantoorruimte is voorzien van airco;
▪ Het gehele complex is voorzien van zonnepanelen.



Huurprijs
Bedrijfsruimte: € 50,00 per m² per jaar.
Kantoorruimte: € 85,00 per m² per jaar.

De huurprijzen zijn te vermeerderen met BTW en servicekosten.

Servicekosten 
€ 10,00 per m² per jaar exclusief BTW op basis van nacalculatie.

Huurtermijn 
5 jaar.

Huuringangsdatum
In overleg.

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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