
Geldropseweg 224
Eindhoven



Introductie

Object

Het object is gelegen op de hoek van de Piuslaan met de 
Geldropseweg, tegenover het bedrijventerrein “De Kade”. Het object is 
gelegen in een gemengd complex bestaande uit kantoorruimte en 
woonappartementen.  

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid is zonder meer goed te noemen. De rondweg bevindt 
zich op circa 250 meter afstand en de op- en afritten van het 
snelwegennet A2/A67 alsmede het stadcentrum zijn op slechts enkele 
minuten rijden gelegen. Direct vóór het object bevindt zich een 
stadbushalte met zeer frequente verbindingen naar het Centraal Station 
Eindhoven.

Energielabel
Het object beschikt over een energielabel A++.

Verdieping Omschrijving Metrage

3e verdieping Kantoorruimte Ca. 225 m²



Huuruitgangspunten

Parkeren
Er zijn diverse parkeerplaatsen aanwezig op eigen terrein. Er 
zijn 5 tags beschikbaar voor de slagboom. Tevens kan er aan de 
openbare weg betaald geparkeerd worden. 

Aanvaarding
Het object is in overleg te aanvaarden. 

Huurprijs kantoorruimte inclusief parkeren
€ 2.550,00 per maand te vermeerderen met btw.

Huurtermijn
Tot en met 30 juni 2031.

Opzegtermijn
Drie (3) maanden. 

Zekerheidsstelling
Een bankgarantie of waarborg ter grootte van drie (3) maanden 
huur inclusief servicekosten en btw.



Wat zit er 
allemaal bij?
Kantoorruimte/praktijkruimte;
• Entree begane grond met 

intercominstallatie tussenportaal en 
twee liften;

• Receptiebalie;
• Deels vloerbedekking, linoleumvloer en 

laminaatvloer;
• Wachtruimte;
• Dames en heren toiletten;
• Stucwerkplafond met indirecte; 

verlichting;
• Diverse behandelkamers;
• Omkleedruimte met kluisjes;
• Veel daglicht in de kamers;
• TL-opbouwverlichting;
• Luchtbehandeling met airco units;
• Verwarming middels radiatoren;
• Inventaris ter overname, nader te 

bespreken;
• Eigen meters gas, water en elektra.
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