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Toekomstige uitstraling



Achtseweg Noord 9-11
Vrijstaand bedrijfscomplex, ideaal voor logistieke doeleinden!

Locatie
Het Goederen Distributie Centrum (G.D.C.) ligt in het noordwesten van 
Eindhoven, met directe aansluiting op de snelwegenstructuur rondom 
Eindhoven. Op dit bedrijventerrein zijn bedrijven gevestigd die 
hoofdzakelijk actief zijn op het logistieke gebied van overslag, groupage, 
distributie of assemblage van goederen. Onderhavig object is gelegen aan 
de Achtseweg Noord, waar in de directe omgeving verder onder meer zijn 
gevestigd: Van Happen Containers, DHL, Scania Nederland, Galvano, Ceva
Logistics, XPO Logistics, Van Rooijen Logistiek, TNT, Ritmo/Bomi Transport, 
Jan Tromp Transport en For-mule 1 Logistics.

Bereikbaarheid
Auto
De bereikbaarheid van dit objct is uitzonderlijk goed te noemen omwille 
van ligging direct aan de rondweg A2/N2 (Maastricht-Eindhoven-
Amsterdam). De rondweg verbindt de A2/N2 met A58 (Eindhoven-Tilburg-
Vlissingen/Rotterdam), A67 (Duitsland-Venlo-Eindhoven-Antwerpen) en de 
A50 (Eindhoven-Nijmegen-Emmeloord/Duitsland). 

Railterminal
De railterminal Eindhoven is gelegen op het bedrijventerrein GDC Acht en 
in de directe nabijheid gelegen (ca. 1km). Via het dagelijkse treinverkeer is 
er een directe verbinding met de haven van Rotterdam, de haven van 
Antwerpen en de haven van Amsterdam. Medegebruik van de terminal is 
mogelijk.

Containerterminal
Zowel Veghel (+ 25 km), Tilburg (+32 km) als Venlo 
(+ 62 km) beschikken over een containerterminal (ECT).

Luchthaven
Luchthaven Eindhoven Airport is in de directe omgeving gelegen en 
beschikt over cargo faciliteiten.



Beschikbaar vloeroppervlakte
De totaal vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt circa 3.758,09 m² en 
is verdeeld als volgt:

Parkeren
Op eigen terrein zijn 39 parkeerplaatsen beschikbaar.

Bedrijfsruimte Kantoorruimte/kantine

Begane grond 2.204,33 m² 537,37 m²

1e verdieping 239,20 m² 716,29 m²

2e verdieping - 60,90 m²

Totaal 2.443,53 m² 1.314,56 m²



Opleveringsniveau

Warehouse
▪ Laadkuil met twee loadingdocks; 
▪ Één elektrisch bedienbare overheaddeur; 
▪ Monoliet afgewerkte betonvloer; 
▪ Lichtstraten; 
▪ Staalconstructie; 
▪ Ingebouwde bunker; 
▪ Kantoor- en ontvangstruimte chauffeurs (ca 63 m²);
▪ Ramen in zijgevel; 
▪ Bedrijfsruimte gescheiden middels branddeur; 
▪ Betonnen entresolvloer; 
▪ Uitgebreid alarm-/beveiligingssysteem (hoogste klasse!); 
▪ Geïsoleerd dak en gevels; 
▪ Verlichting middels TL opbouwarmaturen; 
▪ Luchtventilatoren; 
▪ Verwarming middels heaters.

Kantoorruimte 
▪ Ruime vide; 
▪ Entree met tochtsluis en natuurstenen vloer; 
▪ Vergaderfaciliteiten / boardroom; 
▪ Aluminium kozijnen met dubbele beglazing; 
▪ Mitsibushi klimaatinstallatie; 
▪ Systeemplafonds met TL inbouwverlichting; 
▪ Vloerbedekking; 
▪ Minder valide toilet; 
▪ Gescheiden dames en heren toiletgroepen; 
▪ Kantine met luxe keuken (1e verdieping); 
▪ Huidige indeling met scheidingswanden; 
▪ Brandblusvoorzieningen; 
▪ Dakterras met rookruimte (2e verdieping).

Upgrading
Het gebouw zal door verhuurder worden geüpgraded door:
▪ Nieuwe uitstraling voor – en zijgevels; 
▪ Nieuwe koelmachines; 
▪ Nieuwe brandmeldcentrale;
▪ Nieuwe intercom.



Huurprijs
€ 265.000,00 per jaar te vermeerderen met de geldende B.T.W.

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

Huuringangsdatum
In overleg, Q3/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. 



Foto’s exterieur
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Foto’s interieur



Plattegrond begane grond



Plattegrond eerste en tweede verdieping
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