
De Run 5419 –
Veldhoven



Introductie

Object

Zeer scherp geprijsde kantoorruimte gelegen op 
bedrijventerrein ’De Run’ . In de directe omgeving zijn 
diverse Klein bedrijven alsmede Midden Klein  bedrijven 
gevestigd, o.a. Motoport Veldhoven, Medanco, VDL Parts
BV en de brandweerkazerne van Veldhoven.

Verdieping Omschrijving Metrage

Begane grond en 1e 
etage

Kantoorruimte Ca. 297 m²

Het NEN rapport wordt opgemaakt. De genoemde metrage is onder voorbehoud. 



Ontmoet je nieuwe werkplek

Parkeren
Er zijn zes (6) eigen parkeerplaatsen beschikbaar direct 
voor het gehuurde. Het is mogelijk om naamborden te 
bevestigen bij de parkeerplaatsen. Tevens kan men 
gratis parkeren in de parkeervakken aan de openbare 
weg. 

Aanvaarding
Per direct.

Huurprijs kantoorruimte
€ 27.000,00 per jaar te vermeerderen met btw.

Betreffende energieverbruik zal Huurder in onderling 
overleg met Verhuurder een voorschot aan 
servicekosten overeenkomen ten behoeve van gas-, 
water- en elektraverbruik. 



Wat zit er 
allemaal bij?
Kantoorruimte
• representatieve en zelfstandige entree 

met zes (6) parkeerplaatsen voor de 
deur;

• ontvangsthal met trapopgang tot de 1e

etage, tevens bevindt zich in de 
ontvangsthal het alarmsysteem;

• kantoorkamerindeling met metal stud 
wanden, deze wanden zijn niet dragend 
en op wens van huurder mogelijk te 
verwijderen voor een open 
kantoorindeling;

• kantoorkamers zijn deels voorzien van 
tapijtvloerbedekking of linoleum;

• verwarming middels radiatoren alsmede 
verkoeling middels airconditioning, beide 
zijn per separate kamer bedienbaar;

• alle deur- en raamkozijnen zijn van 
hardhout en voorzien van dubbel glas;

• verlichting middels TL-inbouwarmaturen 
alsmede inbouwspots;

• in alle kantoorkamers zijn diverse 
wandcontactdozen alsmede USB-
poorten ten behoeve van 
internetbekabeling aanwezig;

• twee toiletten (dames- en herentoilet), 
beide voorzien van ene wasfontein en 
toiletaccessoires;

• Brandslanghaspel alsmede 
handbrandblusser.
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