TE HUUR

Kristalweg 24
Herten
€ 700 p.m. ex.

KENMERKEN

Vraagprijs
Servicekosten
Status
Oppervlakte

€ 700 p.m. ex.
€ 50
Verhuurd
100m²

Ten aanzien van de juistheid kan door LWM geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig
recht worden ontleend.

OMSCHRIJVING

Welkom in deze praktische bedrijfshal. Per direct te huur. Geheel nieuw gebouwd in 2019.
De huurprijs bedraagt €700 ex BTW ex Servicekost (€50)
Voor een meerprijs van €150 ex BTW per maand is ook een entresol te realiseren van ca 50m2, enkel in overleg met de eigenaar.

Parkeergelegenheid
Voorzijde van het bedrijfspand

Energielabel wordt nader bepaald

Bestemming
De bestemming is 'Bedrijventerrein' vastgesteld in 2018. Meer informatie is in te winnen bij de Gemeente en op internet bij
(Ruimtelijke Plannen) www.ruimtelijkeplannen.nl en www.bagviewer.nl.

Energie
De kosten voor GWE zijn voor de huurder rekening.

Belasting
De BTW belasting is voor rekening van de huurder, alle prijzen genoemd zijn ex BTW. De volledige huursom en eventuele
servicekosten zijn BTW belast.

Volg ons op Facebook en/of Instagram om previews te zien van alle nieuwe aanbod! (LWM Makelaardij)

OMSCHRIJVING

https://www.facebook.com/LWM.nu
De brochure vindt u op onze website www.LWM.nu

Disclaimer:
Deze informatie is met zeer grote zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor enige
onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Controleer specifieke, prijs en koop beïnvloedbare zaken
en datums alvorens de koop, of vraag het aan LWM. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn ter indicatie. De koper heeft zijn
eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Wij adviseren ten alle tijde het inschakelen van een
deskundige vertegenwoordiger. Indien u als koper geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet
deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Voor meer informatie, bekijk onze website. Voor dit
pand is het standaard model ROZ (Raad voor Onroerende Zaken) met bijbehorende algemene bepalingen van toepassing.

Tot snel,
LWM - Makelaars van nu
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