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Nieuwbouw bedrijfsunits met kantoorruimte beschikbaar aan de De Marke in Dieren. Het gaat hier om een 
bedrijfsunit die naast koop ook flexibel te huren is.




Deze ontwikkeling verreist in het hart van bedrijventerrein 'Kanaalzone’ te Dieren. De Marke is direct ontsloten via de 
Kanaalweg, deze weg loopt direct langs het wel bekende Apeldoorns Kanaal, hierdoor is deze locatie zeer goed per 
auto en vrachtverkeer bereikbaar.




Voor wat betreft het openbaar vervoer is er direct achter deze ontwikkeling aan de Industrielaan een bushalte 
beschikbaar. 




Bij de realisatie is gebruik gemaakt van duurzame materialen, het is van cruciaal belang dat de uitstraling ook in de 
toekomst behouden blijft. Met name voor ondernemers in het midden-, kleinbedrijf en ZZP'ers bieden deze units qua 
omvang en indeling uitstekende perspectieven!





Actuele beschikbaarheid




De Marke 1:





1 BG ca. 218 m2 – Eerste verdieping ca. 218 m2 – Totaal ca. 436 m2 - € 490.000,- V.O.N. excl. btw




2 BG ca. 194 m2 - Eerste verdieping ca. 194 m2-  Totaal ca. 398 m2 - € 455.000,- V.O.N. excl. btw




Deze grotere bedrijfsunits zijn uitstekend te schakelen aan elkaar, hierdoor ontstaat er een bedrijfsunit van 834 m² 
BVO. Wanneer beide bedrijfsunits geschakeld worden is de vraagprijs €895.000,-





Naast de grotere bedrijfsunits beschikt dit project ook nog over een aantal kleinere bedrijfsunits welke 
beschikbaar zijn voor koop of huur. 




De Marke 3:




Begane Grond - 1e Verdieping – Totaal - Exclusief BTW




2 ca. 164 m2 - ca. 164 m2 - ca. 328 m2 - € 359.750,- V.O.N. excl. btw
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4 ca. 95 m2 - ca. 95 m2 - ca. 190 m2 - € 192.500,- V.O.N. excl. btw




5 ca. 98 m2 ---------------- ca. 98 m2 - € 182.700,- V.O.N. excl. btw




6 ca. 100 m2 - ca. 100 m2 - ca. 200 m2 - € 205.500,- V.O.N. excl. btw




7 ca. 103 m2 - ca. 103 m2 - ca. 206 m2 - € 207.500,- V.O.N. excl. btw




8 ca. 105 m2 - ca. 105 m2 - ca. 210 m2 - € 212.500,- V.O.N. excl. btw




9 ca. 132 m2 - ca. 132 m2 - ca. 264 m2 - € 277.500,- V.O.N. excl. btw




10 ca. 110 m2 - ca. 110 m2 - ca. 220 m2 - € 232.500,- V.O.N. excl. btw




Parkeren




Elke unit beschikt over privé parkeerplaats(en). Eventuele extra parkeergelegenheid is in de nabije omgeving 
ruimschoots aanwezig.





Bestemming




Volgens het huidige bestemmingsplan zijn bedrijven toegestaan tot en met milieucategorie 3.2 in de staat van 
bedrijfsactiviteiten. 




Als gebruiker bent u zelf verantwoordelijk om navraag te doen naar het actuele bestemmingsplan bij de gemeente. 
Aan deze omschrijving kunnen geen rechten ontleend worden.





Opleveringsniveau




De ruimtes zijn voorzien van het volgende:




- Betonvloer (monoliet afgewerkt)

- Krachtstroom
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- 1 overheaddeur per unit (hoogte 4 meter)

- Vloerbelasting bg: 1500kg/m2

- Vloerbelasting 1e etage: 500kg/m2

- Vloerverwarming beide verdiepingen (optioneel)

- Pantry (optioneel)

- Toilet (optioneel)





Kadastrale gegevens




Gemeente: Dieren

Sectie: P

Nummers: 5292 t/m 5319 





Koopcondities





Zekerheidstelling: Waarborgsom of bankgarantie van 10% van de koopsom. De koper dient deze 2 weken ná het 
vervallen van de ontbindende voorwaarden bij de desbetreffende notaris te deponeren.




Aanvaarding: In overleg.





Goedkeuring




Het bovenstaande is onder finaal voorbehoud van de eigenaar.



LIGGING & BEREIKBAARHEID
De Marke 2 - 6, Dieren



VISUALS
De Marke 2 - 6, Dieren



VISUALS
De Marke 2 - 6, Dieren



VISUALS
De Marke 2 - 6, Dieren



VISUALS
De Marke 2 - 6, Dieren



VISUALS
De Marke 2 - 6, Dieren



VISUALS
De Marke 2 - 6, Dieren



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


