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TE HUUR / KOOP

Bestemming
Oppervlakte
Perceel
Koopprijs
Huurprijs

Le Havre 147-157 te 
Eindhoven

Kantoor
606,5 m² te huur
653 m²
€ 835.000,- k.k.
€ 85,- /m² p.j. ex. BTW
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Le Havre 147-157 te Eindhoven

Algemeen
Het object maakt onderdeel uit van het Businesspark “Het Kabinet” gelegen aan de Noord zijde van Eindhoven. Dit 
unieke project is stijlvol ontworpen door Van Aken architectuur. Het project kenmerkt zich door de gunstige schaal, de 
individuele profilering, de hoogwaardige uitstraling, alsmede door ruime parkeerfaciliteiten in een groene omgeving. 
Vanwege haar ligging direct nabij de Boschdijk en de Marathonloop, met snelle aansluiting op de A-2, en A58 is de 
bereikbaarheid met eigen vervoer goed te noemen. Tevens bevind zich een bushalte direct voor het businesspark met 
een goede verbinding met het Centraal station van Eindhoven. 

Kadastrale gegevens
Gemeente Woensel, Sectie S, nummer 4209 gedeeltelijk
Perceel oppervlakte: 653 m²
Bouwjaar: 1979

Bestemming
Bestemmingsplan: , met de aanduiding ‘Enkelbestemming kantoor’. Zie ook Achtse Barrier – Heizoom 2015 voor meer 
informatie.

Oppervlakte
ca. 606,5 m² kantoorruimte
ca. 336,5 m² kantoorruimte gelegen op de 1

e
verdieping. (deze is verhuurd)

ca. 943 m² totaal

Parkeren
20 parkeerplaatsen voor het totale object, waarvan er 7 verhuurd zijn aan de huurder van de eerste verdieping.
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Huurcondities
Aanvangshuurprijs
€ 85,- exclusief BTW per m² per jaar.
€ 450,- exclusief BTW per parkeerplaats per jaar.

Huurtermijn
5 jaar.

Verlengingsperiode
Telkens 5 jaar.

Opzegtermijn
12 maanden voorafgaande aan de expiratiedatum.

Aanvaarding
Per direct.

Huurprijsbetaling
Per maand vooruit, via automatische incasso.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst een jaar na huuringangsdatum, conform de
wijzigingen van het maandprijsindexcijfer volgens de consumenten-
prijsindex (CPI), reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Le Havre 147-157 te Eindhoven
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Zekerheidstelling
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huur 
incl. servicekosten en BTW.

Servicekosten
De vergoeding die huurder verschuldigd is voor door of vanwege de
coöpertatie “Het Kabinet” te verzorgen bijkomende leveringen en
diensten met betrekking tot het terrein, is naar huidig inzicht
gebaseerd op (afgerond) € 3,= (exclusief BTW) per m2 per jaar

BTW
Er dient geopteerd te worden voor een met BTW belaste verhuur. 
Indien huurder vrijgesteld is van BTW 

Huurcontract
R.O.Z.-model (2015), huurovereenkomst kantoorruimte en andere
bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW met de benodigde
aanvullingen.

Le Havre 147-157 te Eindhoven
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Koopcondities
Koopsom
€ 835.000,- kosten koper.

Overdrachtsbelasting
Er is 6% overdrachtsbelasting van toepassing.

Aanvaarding
In overleg.

Zekerheidsstelling
Bankgarantie of waarborgsom van 10% van de koopsom te voldoen 
bij ondertekening van de koopovereenkomst.

Erfdienstbaarheden
Geen belastbare feiten bekend.

Bodem
Geen belastbare feiten bekend.

Omzetbelasting
In hoeverre er geopteerd moet worden voor een met BTW belaste 
levering, wordt nader uitgezocht. Indien dit het geval is dient koper 
hieraan zijn medewerking te verlenen.
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Voor meer informatie of bezichtiging van dit object:

BEL

LEROY VAN STEKELENBURG

040 244 40 40

VSR Makelaars
Een bedrijfslocatie moet passen als
nieuwe schoenen. Niet te groot, niet te
klein, het moet niet knellen en flexibel
zijn. Het is een tweede thuis; een plek
waar je de grootste uitdagingen aankan
en successen kunt vieren. VSR zet zich al
20 jaar in voor ondernemers om deze
wensen waar te maken in de verhuur,
verkoop, aanhuur en aankoop van
zakelijk vastgoed. Onze makelaars zijn
thuis in vastgoedzaken in de regio
Eindhoven. Als familiebedrijf zijn we
sterk in ons werk voor andere familie-
bedrijven, omdat we begrijpen wat daar
belangrijk is. VSR: ondernemende
vastgoed-makelaars in hart en nieren.



VSR Groep
De wereld van zakelijk vastgoed kan complex zijn en wordt
vaak gedreven door cijfers en kosten. Tegelijkertijd gaat het
om emoties en je wel of niet ergens thuis voelen. VSR begrijpt
dat. Wij hebben alle expertises in huis om een daadkrachtige
vastgoedpartner te zijn. Van advies bij herhuisvesting,
nieuwbouw, herbouw en aanbesteding tot
vastgoedbeleggingen en taxaties. Kwaliteit gaat bij ons boven
kwantiteit en wij doen niets zonder dat we onze klanten echt
kennen. Alleen dan kunnen wij proactief ons werk doen en
laten zien waar we goed in zijn; de wensen van onze klanten
waarmaken en successen behalen.

VSR Groep B.V.
Parklaan 85 | Postbus 6223 | 5600 HE
T 040 244 40 40 | info@vsr.nl

mailto:info@vsr.nl

