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Algemeen: Online openbare veiling in opdracht van de bank op 28 september 2017 om 

09.30 uur, zie voor meer info de website van BOG Auctions. 

 

Kijkdagen: 

 7 september 2017 van 09.00-12.00 uur en  

 14 september 2017 van 15.00-17.00 uur. 

 

Gemoderniseerd / gerenoveerd (2002) en representatief bedrijfscomplex 

bestaande uit ca. 1.670 m2 bedrijfsruimte t.b.v. opslag en/of productie, ca. 

615 m2 showroom op de begane grond en ca. 380 m2 kantoorruimte 

alsmede buitenterrein met parkeervoorziening. 

 
 

Locatie: Het object is gelegen op prominente zichtlocatie langs een verkeersintensieve 

ontsluitingsweg van bedrijventerrein Dentgenbach.  

Ter plaatse is een grote diversiteit van regionale en (inter)nationale 

bedrijvigheid in de logistieke en industriële sector. De bereikbaarheid is goed 

via meerdere ontsluitingswegen naar nabijgelegen autoweg N281 / 

snelwegennet A76/A79/A2. De nieuwe 4-baans weg Buitenring Parkstad 

Limburg (momenteel in aanbouw) zal in de toekomst de bereikbaarheid 

verder verbeteren. 

 
 

Vloeroppervlakte: Voor verkoop is beschikbaar een totale oppervlakte van circa 2.665 m².  

 
 

Indeling: Begane grond: 

Vanuit tochtportaal bereikbare hal voorzien van leistenenvloer, gastentoilet en 

een vaste verdiepingstrap. Kantoorruimte 1 (4,52 x 3,97 m) en kantoorruimte 

2 (8,27 x 3,97 m) met toegang naar de patchruimte (3,97 x 4,85 m). Middels 

de gang is het archief (3,61 x 3,84 m) toegankelijk. 

 

De voornoemde gang komt uit in een rolstoelvriendelijke verkeersruimte waar 

het invalidetoilet en de invalidenlift zijn gesitueerd. De verkeersruimte fungeert 

als aanlooproute richting de twee bedrijfsruimten. Bedrijfsruimte 1 annex 

showroom met één vergaderruimte, 3 spreekkamers en een opslagruimte 

(ca. 670 m2).  
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De elektrische rolpoort maakt het mogelijk om per direct 

bedrijfsruimte/werkplaats 2 te bereiken. Vanuit de tochtsluis bereikt men 

vervolgens de geïntegreerde werkcabines voor hout- ,metaal-, spuit- en 

straalwerk.    

 

Eerste verdieping: 

Het bordes boven de hal en de kantine vormen samen de belangrijkste 

aanlooproutes richting kantoorruimte 3 (8,72 x 3,97 m), de L-vormige 

directiekamer (ca. 58 m2) en een heren- en damestoilet. 

 
 

Opleveringsniveau: BOUWAARD / AFWERKING 

Oorspronkelijke opstallen dateren van periode 1970 -1980. 

 

Het object is goed onderhouden en bestaat o.a. uit: 

- staalconstructie; 

- geprofileerde stalen gevelbeplating; 

- glad afgewerkte betonvloer; 

- stalen dakbeplating bitumineus gedekt; 

- volledige isolatie rondom; 

- hardhouten puien / kozijnen (gedeeltelijk aluminium). 

 

VOORZIENINGEN  

- verwarmingsinstallatie (cv en heaters); 

- krachtstroomvoorziening; 

- brandpreventiemiddelen; 

- inbraakalarminstallatie; 

- verlichtingsarmaturen; 

- sanitaire voorzieningen; 

- nutsvoorzieningen; 

- schuifpui t.p.v. entree kantoorruimte; 

- ventilatoren t.p.v. bedrijfsgedeelte; 

- overheadrolpoorten t.p.v. bedrijfsgedeelte; 

- verlaagd systeemplafond t.p.v. kantoor/showroom. 

 
 

Parkeren:  Ruimschoots aanwezig op eigen beklinkerd buitenterrein. 
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Bestemming: Conform vigerend bestemmingsplan "Industrieterrein Dentgenbach Zuid"d.d. 

26 september 1979 bestemd voor industriële doeleinden met name 

vestigingen voor "handel en bedrijf" m.u.v. detailhandelsvestigingen. 

Informatie inzake gebruiksmogelijkheden en voorschriften is te verkrijgen via 

ons kantoor, bij de gemeente of via de website van ruimtelijke plannen. 

 
 

Kadastrale gegevens: Gemeente: Kerkrade 

Sectie: A 

Perceel: 3889 

Kadastrale grootte: 45 are (4.500 m2) 

 

Gebruik: Voor zover bekend is het pand niet meer in gebruik of verhuurd. Eventuele 

ontruimingskosten komen voor rekening van de veilingkoper. 

 
 

Bouwperiode: 1971-1980. 

 
 

 

 

Zekerheidstelling: Waarborgsom ter grootte van 10% van de koopsom. 

 
 

Notaris: Van der Stap Notarissen, mevrouw drs. C.M.P. (Karin) Poppelaars, te 

Rotterdam. 

 
 

Milieukundige aspecten: Van het onderhavige perceel zijn bij de gemeente Kerkrade geen 

bodemonderzoeken bekend. In Kerkrade is de bodem over het algemeen licht 

verontreinigd. De lichte verontreiniging is afkomstig van een combinatie van 

mijnbouwindustrie en algemeen menselijk handelen in stedelijk gebied. 

 

Van Tunnelweg 102 zijn voor zover bekend geen meldingen van 

brandstoftanks ontvangen. 

 

Bedrijfshistorie: op dit adres zijn de volgende vervallen en vigerende 

milieuvergunningplichtige activiteiten bekend; 

- vervallen: machinefabriek, glashandel, schoenenfabriek 

- vigerend: gasreduceerstation, handel in zorghulpmiddelen. 
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Aanvaarding: Uiterlijk 6 weken na de gunning door de bank. 

 
 

Veilinggegevens: Openbare veiling (‘Executoriale Verkoping, ex art. 3:268 BW’). 

 

De openbare veiling vindt plaats op 28 september 2017, ’s morgens vanaf 

09.30 uur start de veiling, online via https://www.bog-auctions.com , ten 

overstaan van één van de notarissen verbonden aan Van der Stap 

Notarissen. 

 

Potentiële kopers kunnen een onderhandse bieding op het geveilde 

uitbrengen. De bieding dient uiterlijk 14 dagen vóór datum van openbare 

veiling, schriftelijk en onvoorwaardelijk, aan de veilingnotaris te worden 

gericht (Van der Stap Notarissen, t.a.v. mr. M.R.H. Krans, postbus 2450, 

3000 CL Rotterdam, of per email: veiling@vdstap.com ). 

 

Er wordt verwezen naar de veilingvoorwaarden welke opvraagbaar zijn bij de 

notaris en worden gepubliceerd op: https://www.bog-

auctions.com/static/AVVI2015.pdf . 

 

Belangrijke data 13 september 2017 om 23.59 uur.: laatst mogelijke tijdstip 

voor het indienen van een onderhandse bieding (schriftelijk en 

onvoorwaardelijk).  

Maandag 28 september 2017 openbare veiling van het registergoed. 

 

Voor aanvullende informatie kunt u terecht op www.bog-auctions.com of 

neemt u contact op met: 

 

Van der Stap Notarissen 

Mevrouw C.M.P. Poppelaars 

Telefoon: 088 – 188 00 20 

E-mail: veiling@vdstap.com 

 

  

 

 

https://www.bog-auctions.com/
mailto:veiling@vdstap.com
https://www.bog-auctions.com/static/AVVI2015.pdf
https://www.bog-auctions.com/static/AVVI2015.pdf
http://www.bog-auctions.com/
mailto:veiling@vdstap.com
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Kadastrale kaart 

 

 

 



 

 
Locatie 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij 

echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is slechts een uitnodiging om in onderhandeling te treden. 
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Informatie gemeente 

 

Werken in Kerkrade 

 

Klankstad Kerkrade klinkt bij de kenners als muziek in de oren. Het is een muziekstad ten voeten uit. Zo wordt 

er eens in de vier jaar het terugkerend Wereld Muziekconcours georganiseerd en ieder jaar wordt er het 

Orlando festival gehouden. 

 

De gemeente Kerkrade grenst aan Duitsland en ligt tussen Landgraaf en Heerlen in. De historie van Kerkrade 

begint al met de stichting van het klooster Rolduc (1104), het grootste kloostercomplex van Nederland. De 

Miljoenenlijn (de lijn heet zo omdat ze bij de aanleg destijds 12 mijloen gulden heeft gekost) brengt de 

stoomtrein ook naar Kerkrade. 

 

Tegenover het stationnetje ligt het alom bekende Continium, een museum voor industrie en samenleving. Maak 

een reis door het verleden en beleef op een gepaste manier de tijd van toen en nu. 

Heerlijk shoppen of een aansluitende wandeling door het flora- en faunarijke Stadspark Gravenrode, de 

Botanische Tuin, een bezoek aan de ambachtelijke kunstsmederij of de schacht Nulland maken uw uitstapje 

bijzonder. U kunt een kijkje gaan nemen in het voetbalstadion van de eredivisieclub Roda JC genaamd 

Parkstad Limburg Stadion. 

 

In april 2005 heeft GaiaZoo Kerkrade zijn deuren geopend. GaiaZoo is het eerste dierenpark dat in de 21e eeuw 

wordt ontworpen en gebouwd. Daarom is voor dit park een concept bedacht dat helemaal draait rond één 

centraal thema: de Gaia-gedachte. Gaia is de Griekse godin van de aarde, “het moeder-aarde symbool” uit de 

oudheid. 
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Contactgegevens 

 

 Ons makelaarsteam 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Uw makelaar 

 

 

 

 

M.M.M. (Marc) van den Berg RT RM 

M 06-13738895 

E  mmm.vanden.berg@mvgm.nl 

 

Onze kantoren: 

 

MVGM Breda T 088 - 432 46 85 

Bijster 45-47  

Postbus 9444 (4801 LK) Breda 

 

MVGM Eindhoven T 088 - 432 47 60 

Mahatma Gandhilaan 6  

Postbus 6008 (5600 HA) Eindhoven 

 

MVGM Den Bosch T 088 - 432 49 70 

Pettelaarpark 10 

Postbus 6008 (5600 HA) Eindhoven 

 

MVGM Maastricht T 088 - 432 49 10 

Pierre de Coubertinweg 5P 

Postbus 3140 (6202 NC) Maastricht 
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Profiel MVGM 

 

MVGM bestaat uit de bedrijfsonderdelen MVGM Vastgoedmanagement, MVGM Bedrijfshuisvesting en MVGM 

Vastgoedtaxaties. Met meer dan 500 medewerkers en vanuit 20 kantoren ondersteunt MVGM eigenaren van 

en investeerders in vastgoed in de breedte bij hun exploitatie- en huisvestingsvraagstukken. 

 

MVGM Vastgoedmanagement is ontstaan uit de samenvoeging van een aantal zeer gerenommeerde 

vastgoedmanagementorganisaties en werkt in opdracht van particuliere en institutionele beleggers zoals 

verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen, bedrijven en overheidsinstellingen. MVGM heeft als grootste 

vastgoedbeheerder van Nederland 50.000 woningen, meer dan twee miljoen vierkante meter bedrijfsruimten en 

kantoren, een ruime anderhalf miljoen vierkante meter winkelruimte, 40.000 eenheden VvE en tal van andere 

projecten in beheer.  

 

MVGM Bedrijfshuisvesting behoort al jaren tot de top van de vastgoedsector in Nederland en combineert een 

sterk landelijk netwerk met zeer uitgebreide kennis van zowel de lokale als regionale vastgoedmarkt. Hierdoor 

is MVGM Bedrijfshuisvesting uitstekend op de hoogte waar vraag en aanbod zich bevinden. In een markt die 

continue verandert zorgt MVGM Bedrijfshuisvesting met haar kennis, inzichten en marktinformatie voor het 

beste resultaat voor haar opdrachtgevers.  

 

MVGM Vastgoedtaxaties mag zich rekenen tot de meest toonaangevende spelers op de Nederlandse 

vastgoedmarkt. MVGM Vastgoedtaxaties verzorgt voor uiteenlopende opdrachtgevers een grote 

verscheidenheid aan taxaties van kantoren, winkels, bedrijfsruimten of bijzondere objecten, leeg of in gebruik. 

MVGM Vastgoedtaxaties werkt voor de meeste institutionele beleggers, de banken en financiers, voor 

woningcorporaties, ondernemers, DGA’s, maar ook voor verzekerings-maatschappijen, overheden en 

overheidsinstanties.  
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Vestigingenoverzicht 

 

Amersfoort: 

Van Asch van Wijckstraat 55 

3811 LP Amersfoort 

T 088-432 49 25 

E bedrijfshuisvesting.amersfoort@mvgm.nl 

 Apeldoorn: 

Pr. W. Alexanderlaan 727 

7311 ST Apeldoorn 

T 088-432 47 70 

E bedrijfshuisvesting.apeldoorn@mvgm.nl 

Arnhem: 

Mr. E.N. van Kleffensstraat 4 

6842 CV Arnhem 

T 088-432 42 52 

E bedrijfshuisvesting.arnhem@mvgm.nl 

 

 Breda: 

Bijster 45-47 

4817 HZ Breda 

T 088-432 46 85 

E bedrijfshuisvesting.breda@mvgm.nl 

Den Bosch: 

Pettelaarpark 10 

5216 PD Den Bosch 

T 088-432 49 70 

E bedrijfshuisvesting.denbosch@mvgm.nl 

 

 Den Haag: 

De Bruyn Kopsstraat 9K 

2288 EC Rijswijk 

T 088-432 45 45 

E bedrijfshuisvesting.denhaag@mvgm.nl 

Eindhoven: 

Mahatma Gandhilaan 6 

5653 ML Eindhoven 

T 088-432 47 60 

E bedrijfshuisvesting.eindhoven@mvgm.nl 

 Enschede: 

Mooienhof 8 

7512 EB Enschede 

T 088-432 48 59 

E bedrijfshuisvesting.enschede@mvgm.nl 

 

Groningen: 

Europaweg 31-33 

9723 AS Groningen 

T 088-432 48 90 

E bedrijfshuisvesting.groningen@mvgm.nl 

 

 Maastricht: 

Pierre de Coubertinweg 5P 

6225 XT Maastricht 

T 088-432 49 10 

E bedrijfshuisvesting.maastricht@mvgm.nl 

Rotterdam: 

Stadhuisplein 4 (ingang naast Coolsingel 65) 

3012 AS Rotterdam 

T 088-432 45 45 

E bedrijfshuisvesting.rotterdam@mvgm.nl 

 Utrecht: 

Euclideslaan 251 

3584 BV Utrecht 

T 088-432 49 25  

E bedrijfshuisvesting.utrecht@mvgm.nl 

Zwolle:  

Assiesstraat 2d 

8011 XT Zwolle 

T 088-432 44 57 

E bedrijfshuisvesting.zwolle@mvgm.nl 
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