
Tarasconweg 13 –
Eindhoven



Introductie

Object

In dit opvallend gelegen kwalitatief hoogwaardig bedrijfscomplex is 
kantoorruimte beschikbaar op de begane grond en eerste verdieping. 
Compleet afwerkings- en voorzieningenniveau. Het pand is in 1997 gebouwd. 

Bereikbaarheid
Het object is gelegen op bedrijventerrein “Achtse Barrier”. De “Achtse Barrier” 
is gunstig gelegen aan de noordzijde van Eindhoven op korte afstand van de 
op- en afritten van de A2 (Amsterdam – Maastricht) die aansluiting geeft op 
de A58 (Tilburg – Eindhoven). Verder ligt het terrein direct bij de Boschdijk, de 
doorgaande weg van Best naar het centrum van Eindhoven. De Tarasconweg
vormt een van de toegangswegen tot het bedrijventerrein en sluit op 
steenworp afstand aan op de ontsluitingsweg Fransebaan. De bereikbaarheid 
met openbaar vervoer is goed door de nabijheid van Eindhoven Airport en een 
op korte loopafstand liggende bushalte van waaruit station Eindhoven met 
een directe verbinding bereikbaar is.

Het object beschikt over een energielabel A. 

Verdieping Omschrijving Metrage

Begane grond Kantoorruimte Ca. 100 m²

1e verdieping Kantoorruimte Ca. 138 m²

Totaal Ca. 238 m²



Ontmoet je nieuwe werkplek
Parkeren
Op eigen terrein bevinden zich goede parkeermogelijkheden op het 
parkeerterrein direct voor het gebouw. Het is tevens mogelijk om op 
het zijterrein achter de poort te parkeren naast de bedrijfsruimte.
Ook zijn er parkeermogelijkheden aan de openbare weg.

Aanvaarding
Per direct. 

Huurprijs 
€ 25.000,00 per jaar te vermeerderen met btw.

Servicekosten
€ 40,00 per m² per jaar te vermeerderen met btw.

Huurtermijn
Vanaf 12 maanden. 



Wat zit er 
allemaal bij?
Kantoorruimte
• Representatieve entreehal;
• Royale daglichttoetreding;
• Meerdere airco-units op beide etages;
• Symsteemplafond of stucwerkplafond 

met verlichting;
• Fraaie eiken parketvloer op de begane 

grond;
• Gescheiden dames- en herentoilet 

met voorportaal;
• Gedeelde keukeninrichting en 

kantineruimte;
• Gas cv installatie type Nefit Topline

met radiatoren voorzien van 
thermostaatkraan;

• Compleet geoutilleerde meterkast;
• Alarminstallatie;
• Archief met patchkast;
• Glasvezel aansluiting;
• Toilet met fonteintje op de verdieping;
• Uitvoering met eerste klas materialen. 
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