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De Keten 12, Eindhoven
Dit vrijstaande logistiek bedrijfspand van circa 8.470 m² is gelegen op een 
hoek- en zichtlocatie op bedrijventerrein ‘Goederen Distributie Centrum 
Acht’ (GDC) in Eindhoven.

Locatie
GDC 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. In de 
directe omgeving van De Keten 12  zijn o.a. gevestigd: DHL, 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 object 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.



Beschikbaarheid
Circa 8.470 m² is beschikbaar voor verhuur en is verdeeld als volgt: 

Parkeren
Op eigen terrein zijn 40 parkeerplaatsen beschikbaar.

Omschrijving Metrage

Bedrijfsruimte hoog 2.178  m²

Bedrijfsruimte laag 4.914 m²

Mezzanine 650 m²

Kantoorruimte 728 m²

Totaal 8.470 m²



Opleveringsniveau 
Het bedrijfsobject zal worden opgeleverd met de navolgende 
voorzieningen. 

Warehouse
▪ Vrije hoogte van ca. 6– 8 meter;
▪ Maximale vloerbelasting van 2.500 kg/m² (DIN 15185);
▪ Monoliet afgewerkte betonvloer;
▪ 2 loading docks voorzien van levellers;
▪ 6 overheaddeuren op maaiveld niveau;
▪ Diverse lichtstraten;
▪ TL-opbouwverlichting;
▪ Alarminstallatie;
▪ Kleine kantoorruimte op verdieping in de bedrijfsruimte;
▪ Diverse inpandige brandwerende deuren;
▪ Toiletten.
Palletstellingen worden ter overname aangeboden.

Kantoorruimte/showroom
▪ Voorzien van tegelvloer;
▪ Verwarming middels radiatoren en vloerverwarming;
▪ Ruime daglichttoetreding;
▪ Systeemplafond voorzien van TL-inbouwverlichting;
▪ Luchtbehandelingsinstallatie;
▪ Alarminstallatie;
▪ Entree voorzien van tochtportaal;
▪ Ruime ontvangsthal voorzien van vide;
▪ Baliefunctie in de ontvangsthal;
▪ Brede trap naar eerste verdieping;
▪ Brandblusvoorzieningen;
▪ Brandmeldinstallatie;
▪ Kantine met volwaardige keukenopstelling;
▪ Toiletgroepen voorzien van voorportaal en fonteintje.

Buitenterrein
▪ Omheind terrein;
▪ 2 afsluitbare elektrische schuifpoorten;
▪ Ruime parkeergelegenheid.



Huurprijs
€ 470.000,00 per jaar

Bovengenoemde huurprijs is excl. BTW en servicekosten.

Servicekosten
Nader te bepalen.

Huurtermijn 
5 (vijf) jaar met verlengingsperioden van telkens 5 (vijf) jaar. 
De opzegtermijn bedraagt 12 (twaalf) maanden.

Huuringangsdatum
1 april 2023.

Huurbetaling
Per kwartaal vooruit.



Huurindexering
Jaarlijks, voor het eerst 1 (één) jaar na huuringangsdatum, op basis van het 
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex CPI reeks CPI alle 
huishoudens (2015=100, dan wel meest recente tijdsbasis), gepubliceerd 
door het CBS.

Huurovereenkomst 
Huurovereenkomst is gebaseerd op ROZ model 2015. 

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van tenminste drie maanden 
huur inclusief servicekosten en BTW.

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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Plattegrond begane grond



Plattegrond verdieping
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