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Voormalige bloemenwinkel op goede locatie:

Dit winkelpand aan de besterdring zit tussen de Biologische slager van Ginhoven en de bakker Floor van Lieshout in, 
direct voor de deur parkeerplaatsen en naast het pand een groot parkeerplein maken van Besterdring 88 een 
toplocatie voor uw bedrijf. 

De boven de winkelruimte gelegen woning is momenteel verhuurd, en behoort in principe niet tot het aangeboden 
object. Naast detailhandel is ook gebruik als o.a. (balie- )kantoor, dienstverlening, dagopvang c.q. dagbesteding 
toegestaan. Volop mogelijkheden dus op deze locatie!





Oppervlakte





Winkelruimte   84m2




Overige  48m2  (kantoor, verwerkingsruimte, koelcel, toilet, etc.) 




Totaal verhuurbaar oppervlak 120m2





Ligging en bereikbaarheid




De Besterdring is een begrip in Tilburg welke een belangrijke functie voor o.a. de dagelijkse boodschappen van de 
wijk vervult en zich kenmerkt door een gevarieerd aanbod van winkels zowel landelijke ketens als regionale 
ondernemers (o.a. Emté Supermarkt, Kruidvat, Wibra, Pipoos, Schreppers herenmode, Maya Pijpers Optiek, 
Biologische slagerij Van Ginhoven, DA Drogisterij, Bartels hifi en video, delicatessenzaak Het Griekse Huis etc.). Ook 
hebben dienstverleners voor de Besterdring als vestigingslocatie gekozen, o.a. Hypotheek Visie en Hendriks 
Makelaardij en galerie Contrast. Ook op het Besterdplein iedere woensdag de druk bezochte weekmarkt. 




Met de auto, fiets of openbaarvervoer, de Besterdring is perfect bereikbaar.





Parkeren




Er zijn voldoende parkeermogelijkheden in de straat en voor de deur, ook is er ruim voldoende parkeergelegenheid 
op het naastgelegen Besterdplein.
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Bestemmingsplan




Volgens het vigerende bestemmingsplan is de bestemming van het object "Centrum-Lint”. Toegestaan vanuit het 
bestemmingsplan zijn o.a. detailhandel, kantoren, dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen, recreatie, sport. 





VOORZIENINGEN 

• Glazen pui 

• Centrale verwarming radiatoren 

• Airco

• Systeemplafond

• Kantoor/werkplaats aan de achterzijde van de winkel 

• Opslagruimte, koelcel

• Keuken en toiletgroep





Huurcondities




Huurprijs: € 1.500,- per maand excl. BTW




Servicekosten: n.v.t.




Gas-water-licht: er is 1 aansluiting voor de winkel en het bovengelegen appartement, via de verhuurder is er een 
verdeelsleutel. Verhuurder heeft een vast energiecontract tot 2024. 




Aanvaarding: Aanvaarding kan in overleg plaatsvinden; in principe op korte termijn beschikbaar.




Huurperiode: De huurperiode bedraagt 5 jaar met een verlengingstermijn van telkens 5 jaar. Overige huurtermijnen 
zijn in overleg bespreekbaar. 




Overeenkomst: Volgens het model van de Raad voor Onroerende Zaken ROZ model februari 2015, artikel 7:230a BW 
bedrijfsruimte (kantoor- en overige bedrijfsruimten) met de bijbehorende algemene bepalingen en nodige 
aanvullingen. 
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Zekerheidstelling: Borg van 3 maanden




Huurindexering: Jaarlijks overeenkomstig het maand prijsindexcijfer volgens het consumentenprijsindexcijfer (CPI) 
reeks CPI alle huishoudens (2006=100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs 
zal nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar. Indexatie voor het eerst 12 maanden na 
huur  ingangsdatum en zo vervolgens jaarlijks.




BTW:  is niet van toepassing 





Goedkeuring




Het bovenstaande is onder finaal voorbehoud van de eigenaar.



LIGGING & BEREIKBAARHEID
Besterdring 88, Tilburg



FOTOREPORTAGE
Besterdring 88, Tilburg







Hoe breng ik een bod uit?

Wanneer het voorstel per mail of 
telefonisch bij ons binnenkomt, nemen wij 
direct contact op met de eigenaar. De 
eigenaar zal uw voorstel accepteren, een 
tegenvoorstel uitbrengen of uw voorstel 
afwijzen. 





Breng uw bod uit via:


- Rechtstreeks aan de eigenaar na of tijdens

  de bezichtiging

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Zelf uw bedrijfspand verhuren of 

verkopen?


De Online Bedrijfsmakelaar is de moderne 

manier om uw bedrijfspand te verhuren of 
verkopen op alle grote aanbodsites, met 
begeleiding van een NVM-bedrijfsmakelaar, 
voor een vast éénmalig tarief.




U doet zelf de bezichtiging, wij de rest!

Hoe bezichtig ik een bedrijfspand?

Om u een zo goed mogelijk beeld te 
geven van het bedrijfspand, vinden wij 
het belangrijk dat de eigenaar de 
bezichtiging zelf begeleidt. Daarom 
vragen wij de eigenaar om contact met u 
op te nemen voor het maken van  een 
afspraak. Omdat de eigenaar niet 
gebonden is aan kantoortijden kunnen 
bezichtigingen ook vaak ’s avonds of in 
het weekend plaatsvinden.





Vraag een bezichtiging aan via:


- Een contactaanvraag via een aanbodsite

- Telefoonnummer: 085-020 1028

- E-mail: info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

- www.onlinebedrijfsmakelaar.nl





Overige documentatie


Vaak is er extra documentatie van het 
pand beschikbaar, bijvoorbeeld stukken 
van de Vereniging van Eigenaren, het 
actuele bestemmingsplan, kadastrale 
gegevens en plattegronden. Wilt u deze 
documenten inzien, neem dan contact op 
met de Online Bedrijfsmakelaar.

ALGEMENE INFORMATIE



Mocht u een vrijblijvende bezichtiging willen inplannen of mocht u naar aanleiding van 
deze brochure, de van deze brochure deel uitmakende bijlagen of anderszins in verband

met dit object vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op.





CONTACTGEGEVENS:




Online Bedrijfsmakelaar

Lange Voren 16c

5521 DD Eersel

T


E


I

085- 020 1028

info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

www.onlinebedrijfsmakelaar.nl

DISCLAIMER





Ondanks dat deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid zijn 
samengesteld kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten worden ontleend. 

Deze brochure en de daarvan deel uitmakende bijlagen zijn uitsluitend bedoeld om te informeren en uit te nodigen tot 
het doen van een aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities komt geen overeenkomst tot stand en worden 
onze opdrachtgevers en de Online Bedrijfsmakelaar B.V. niet gebonden. Een overeenkomst komt slechts tot stand door 
aanvaarding van alle essentiële en ondergeschikte punten van een aanbod. De totstandkoming van een overeenkomst 
blijkt uitsluitend uit een schriftelijke kennisgeving door de Online Bedrijfsmakelaar B.V. en/of haar opdrachtgever.



T         085- 020 1028

E         info@onlinebedrijfsmakelaar.nl

I          www.onlinebedrijfsmakelaar.nl


