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NIJMEGEN

Huurprijs € 900 p.m.



UW MAKELAAR

Beaufort ERA Makelaars is al ruim 35 jaar 
gevestigd in Nijmegen. Ervaring, kwaliteit 
en een No-nonsense aanpak zal je zeker 
aanspreken.

 

Of het gaat om de aankoop van je eerste 
appartement, je droomvilla, je eerste 
bedrijfsruimte als startend ondernemer of 
ben je CEO van een grootschalige 
organisatie, wij zijn er om je te helpen van 
begin tot eind tijdens het aanhuur, 
aankoop, verhuur of verkooptraject.




Wij zijn aangesloten bij NVM, NVM 
Business en het grootste internationale 
samenwerkingsverband van specialisten 
in Real Estate ERA. In Nederland werken 
wij met tientallen ERA Makelaars samen 
om jouw woning optimaal, snel en goed 
te verkopen.



OVER ERA

ERA is een internationaal samenwerkingsverband 
van kwaliteitsmakelaars. 

ERA-makelaars werken volgens een uitgekiend 
geïntegreerd marketingsysteem.

Daardoor weten zij de meeste en meest hechte 
relaties met woonconsumenten tot stand te 
brengen. ERA-makelaars zijn empatisch. Ze 
werken vanuit de behoefte van de opdrachtgever, 
maar ook vanuit hun eigen gedrevenheid om full 
service te bieden. Als opdrachtgever wordt al het 
werk u uit handen genomen. U kunt zich richten 
op de volgende fase in uw leven.

De meerwaarde van een ERA-makelaar

Een huis verkopen tegen het beste resultaat is 
vakwerk. Vooraf is het een kwestie van vertrouwen, 
achteraf heeft u het bewijs. ERA-makelaars leggen 
u vooraf uitgebreid uit wat er komt kijken bij de 
verkoop van een huis. Bovendien maken zij 
inzichtelijk, aan de

hand van uw behoeften, wat het voordeel is van de

individueel op maat gemaakte dienstverlening van 

ERA. Sterk door Service! is ons motto.

De voordelen van een ERA-makelaar

Om maar een paar te noemen van de 10 voordelen 
van het (ver)kopen van uw huis met een ERA-
makelaar: het levert u gemak, tijd, zekerheid, 
gemoedsrust, effect en veiligheid op. De ERA-
makelaar loopt voorop met innovatieve methoden 
om uw huis te verkopen. Hij is daarbij gefocust op uw 
behoeften en het behalen van het hoogst haalbare 
resultaat, namelijk de beste prijs.

Bovendien geniet je als koper van een huis met 

ERA garantie van de zekerheid van kostendekkende

reparaties op installaties en apparatuur. ERA-
makelaars waarderen hun klanten en blijven bij met de 
markt. Anders dan andere makelaars, verkopen ERA-
makelaars de helft van hun huizen binnen zes 
maanden dankzij een efficiënt verkoopactieplan en 
een unieke marketingmix.

ERA.

STERK

DOOR


SERVICE



KENMERKEN

Bouwtype bedrijfsruimte
Status beschikbaar
Bouwjaar 1971
Energielabel



OMSCHRIJVING
Bedrijfs- en kantoorruimte ad. 160 m² te huur in bedrijfsverzamelgebouw gelegen aan de Roggeweg.




Gelegen op industrieterrein Winkelsteeg te Nijmegen zeer nabij de binnenstad van Nijmegen en het 
rijkswegennet de A73 en A15 (Rotterdam - Duitse grens).




De kantoorruimte beschikt over eigen parkeerplaatsen voor het pand en is verdeeld in een ontvangsthal, 
verschillende kantoorkamers en is voorzien van een pantry en twee toiletgroepen. 




UNIT H :

- Kantoorruimte 44 m²

- Bedrijfsruimte 105 m²

- € 900,- excl. BTW per maand







Huurcondities:

- Huurtermijn 5 jaar met telkens 5 optiejaren (flexibele huurtermijnen mogelijk bespreekbaar)

- Opzegtermijn per 12 kalender maanden

- Huurbetaling per maand vooruit




Zekerheidsstelling:

Een waarborgsom of bankgarantie ter grootte van drie maanden huurpenningen en servicekosten, te 
vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.




Huurprijsherziening:

Jaarlijks per 1 januari op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de 
consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle Huishoudens totaal (2006 = 100), gepubliceerd door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).




Huurcontract :

Gebaseerd op het model kantoorruimte en andere bedrijfsruimte ex artikel 7:230a BW, zoals vastgesteld 
door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003, zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging 
van Makelaars(NVM), met de bijbehorende algemene bepalingen.














Over ons

Bij Beaufort Makelaars kunt u ervan uitgaan dat een aantal 
basiszaken zoals actuele kennis van de markt, goede educatie, 
hoogwaardige dienstverlening e.d. perfect geregeld zijn. Onze 
makelaars zijn altijd op de hoogte van de actuele 
ontwikkelingen op de vastgoedmarkt en de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van marketing en presentatie. 
Daardoor kunnen wij u in een vrijblijvend gesprek altijd van 
goed advies voorzien.




Een persoonlijke benadering, goed overleg en betrokkenheid 
zijn onze sleutelwoorden. Het feit dat u Beaufort Makelaars 
inschakelt geeft aan dat u uw zaken niet aan zo maar een 
makelaar overlaat. U kiest voor kwaliteit.




Wilt u meer weten over wat Beaufort Makelaars voor u kan 
betekenen? Of heeft u vragen over een van onze diensten? 
Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op en wij 
voorzien u van een advies/antwoord op maat.


Al ruim 35 jaar uw full service NVM makelaar op het gebied 
van:




•	aankoopmakelaar:  advies en begeleiding bij het kopen van 
woningen;

•	verkoopmakelaar:  full service begeleiding bij verkoop van 
woningen;

•	nieuwbouw:  informatie, advies en begeleiding bij het kopen 
of verkopen van nieuwbouw;

•	taxaties:  gevalideerde taxatierapporten voor o.a. uw 
hypotheek;




Bij woningverkoop hanteren wij het principe: No Cure No Pay!




                              MAAK 'T WAAR

      



KANTOORGEGEVENS

Frans Scholl

RMT / RT  NVM Makelaar

024 360 6900

info@beaufortmakelaars.nl

Beaufort ERA Makelaars
Oranjesingel 21 

6511 NM Nijmegen



024 360 6900

info@beaufortmakelaars.nl


