
Te huur
Van Coehoornstraat 9-13, Venlo



Van Coehoornstraat 9-13
Het representatieve bedrijfscomplex ‘Veegtes Staete’ gelegen aan de Van 
Coehoornstraat 9-13 te Venlo op bedrijvenpark ‘Veegtes’ heeft een totale 
oppervlakte van ca. 5.400 m². Het herkenbare gebouw bestaat uit vier 
aaneengeschakelde bedrijfsruimten en kan in zijn geheel of in units vanaf 
ca. 2.500 m² worden gehuurd. 
Iedere unit beschikt over eigen kantoorruimte, archief, toilet- en 
wasruimte, kantine, ingerichte keuken en voldoende parkeergelegenheid. 

Locatie
Dit object is gelegen in de logistieke hotspot Venlo en is 
gelegen nabij afslag 41 van de A67 (Eindhoven – Venlo – Duisburg) welke 
aansluiting biedt tot de A73 (Nijmegen – Venlo – Mönchengladbach).

Venlo heeft uitstekende multimodale voorzieningen dankzij drie 
spoorterminals en een binnenvaartterminal die worden aangedreven door 
de Europese Container Terminal (ECT), met dagelijkse diensten vanuit 
Rotterdam en Antwerpen.

Bereikbaarheid
Bedrijvenpark 'Veegtes' ligt vlakbij de Duitse grens in de directe nabijheid 
van de snelweg A67, die in westelijke richting zorgt voor de verbinding met 
Rotterdam en Antwerpen en in oostelijke richting met het sterk 
geïndustrialiseerde Duitse Ruhrgebied (Duisburg/Düsseldorf).



Beschikbaar vloeroppervlakte
Voor de verhuur is momenteel circa 5,400 m² beschikbaar, verdeeld als 
volgt: 

Parkeren
Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. 

Omschrijving Unit Metrage

Warehouse Unit 1 1.320 m²

Kantoorruimte Unit 1 150 m²

Warehouse Unit 2 1.160 m²

Kantoorruimte Unit 2 150 m²

Warehouse Unit 3 1.160 m²

Kantoorruimte Unit 3 150 m²

Warehouse Unit 4 1.360 m²

Kantoorruimte Unit 4 150 m²

Totaal 5.400 m²



Opleveringsniveau

▪ Vrije hoogte van ca. 6.,2 m¹;
▪ Hoogwaardige industriële vloeren voor zware belasting;
▪ 1 loading dock (unit 1);
▪ 4 overheaddeuren op maaiveldniveau (hal 1 t/m 4);
▪ Lichtstraten voor daglichttoetreding;
▪ Verwarming d.m.v. gasgestookte heaters;
▪ Energiezuinige verlichting;
▪ Omheind en afsluitbaar buitenterrein.



Huurprijs
Warehouse: € 55,00 per m² per jaar.
Kantoorruimte: € 95,00 per m² per jaar. 

De huurprijs is te vermeerderen met BTW en servicekosten.

Servicekosten 
Nader overeen te komen.

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

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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