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DC Konijnenberg
Deze nieuwbouwontwikkeling van ontwikkelaar Hercull betreft een 
prestigieus ‘last mile’-distributiecentrum, gelegen op bedrijventerrein ‘De 
Krogten’ aan de Konijnenberg in Breda. Deze state-of-the-art ontwikkeling 
staat in het teken van duurzaamheid, aantrekkelijk afwerkingsniveau met 
vele groenvoorzieningen, een praktische inrichting van het terrein en 
gebouw alsmede een goede bereikbaarheid.

Dit bedrijfscomplex kan volledig als build-to-suit worden aangeboden wat 
een unieke mogelijkheid is. Afhankelijk van de wens van de gebruiker kan 
een warehouse van circa 9.000 m² worden gerealiseerd. 

Locatie
Bedrijventerrein ‘De Krogten’ is gelegen aan de noordzijde van Breda en 
vormt hiermee het centrum van de West-Brabantse regio met de 
strategische ligging tussen de Antwerpse en Rotterdamse haven. Dit grote 
bedrijventerrein huisvest meer dan 400 midden- en klein- alsmede 
groothandelsbedrijven. Dit zijn voornamelijk bedrijven in de retail, industrie 
en logistiek alsmede zakelijke dienstverlening. Breda beschikt over een 
groot verzorgingsgebied, vele inwoners, twee hogenscholen en goed 
opgeleide mensen waardoor deze regio als zeer aantrekkelijk te noemen is.

Onder andere VDL, Strukton, Hiram Transport, Dynalogic, Makro, Mammoet 
Global Services en Hornbach hebben bedrijventerrein ‘De Krogten’ 
gekozen als vestigingslocatie.

Bereikbaarheid
Eigen vervoer
Deze ontwikkeling is goed bereikbaar vanwege de op korte afstand gelegen 
Rijksweg A27 (Breda – Utrecht), de A59 (Breda – Den Bosch), de A16 
(Antwerpen – Breda – Rotterdam) en de A58 (Bergen op Zoom –
Eindhoven). 

Openbaar vervoer
Op circa 15 minuten loopafstand zijn meerdere bushaltes gelegen met 
frequente verbindingen van en naar het Centraal Station van Breda.
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Beschikbaarheid
Het onderstaande is beschikbaar voor verhuur en is verdeeld als volgt: 

Parkeren
Op eigen terrein zijn voldoende parkeervoorzieningen voor auto’s, 
bedrijfswagen en vrachtwagens voorhanden.

Omschrijving Metrage

Warehouse 12,2 m¹) 5.800 - 7.500  m²

Mezzanine 650 - 750 m ²

Kantoorruimte 750 – 850 m ²

Totaal 7.200 - 9.100 m²

Parkeerkelder Optioneel 1.650 m²



Opleveringsniveau
De ontwikkeling zal worden opgeleverd met onder andere de navolgende 
voorzieningen: 

▪ Modern en duurzaam (groen) ontwerp;
▪ Interne vrije hoogte van minimaal 12,2 m¹;
▪ Minimale vloerbelasting warehouse 5.000 kg/m²;
▪ Vloer warehouse geschikt voor smalle en brede gangen;
▪ Minimale vloerbelasting mezzanine 750 kg/m²;
▪ Mezzaninecomponent circa 10% t.o.v. de warehouse component;
▪ Kantoorcomponent circa 5% t.o.v. de warehouse component;
▪ Voldoende oplaadplekken voor elektrische (vracht)auto’s;
▪ Minimale ratio van één loading dock met leveller op 850 tot 1.000 m² 

warehouse;
▪ Aanwezigheid van minimaal één overheaddeur op maaiveldniveau;
▪ Minimale afstand loading dock tot perceelsgrens is 35 tot 40 meter;
▪ Lichte en prettige werkomgeving in het warehouse d.m.v. wit inpandig 

plaatmateriaal en lichtstraten voor natuurlijke daglichttoetreding;
▪ Sprinklerinstallatie;
▪ Mogelijkheid tot het plaatsen van zonnepanelen;
▪ LED verlichting in kantoorruimten en warehouse;
▪ Mogelijkheid tot full electric warehouse;
▪ BREEAM certificering minimaal ‘Very Good’;
▪ Aparte ingang kantoor- en warehouse personeel;
▪ Aparte ingang voor chauffeurs met toiletvoorziening.

Mogelijkheden met Build-to-Suit
▪ Vloer warehouse geschikt voor smalle en brede gangen;
▪ Inrichting en opstelling palletstellingen en bespreekbaar;
▪ Loading docks vrachtwagens, bedrijfswagen/mini vans;
▪ Mogelijkheid tot cross docking;
▪ Mogelijkheid tot uitbreiden of inkrimpen kantoorcomponent.

Specifieke wensen zijn in overleg bespreekbaar en realiseerbaar.
Zie verder in deze brochure de aantal mogelijke scenario’s.



Huurprijs
Op aanvraag.

Servicekosten
Nader te bepalen.

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

Huuringangsdatum
Nader te bepalen.

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 scenario 1

Scenario 1
▪ Kantoorruimte: 809 m²
▪ Warehouse: 5.804 m²
▪ Mezzanine: 663 m²

▪ 14 loading docks met levellers;
▪ 6 stand-/wachtplaatsen voor vrachtwagens;
▪ 60 parkeerplaatsen voor personenauto’s;
▪ Centrale entree aan zuidoostzijde.



Plattegrond scenario 2

Scenario 2
▪ Kantoorruimte: 815 m²
▪ Warehouse: 7.308 m²
▪ Mezzanine: 722 m²
▪ Parkeerkelder: 1.653 m²

▪ 8 loading docks met levellers;
▪ 12 loading docks voor bedrijfswagens;
▪ 4 stand-/wachtplaatsen voor vrachtwagens;
▪ 8 stand-/wachtplaatsen voor bedrijfswagens;
▪ 56 parkeerplaatsen voor personenauto’s in 

parkeerkelder;
▪ Centrale entree/receptie aan zuidoostzijde.



Plattegrond scenario 3

Scenario 3
▪ Kantoorruimte: 821 m²
▪ Warehouse: 6.909 m²
▪ Mezzanine: 817 m²
▪ Parkeerkelder: 1.653 m²

▪ 14 loading docks met levellers;
▪ 6 stand-/wachtplaatsen voor vrachtwagens;
▪ 56 parkeerplaatsen voor personenauto’s in 

parkeerkelder;
▪ Centrale entree/receptie aan zuidoostzijde.



Plattegronden
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