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Diverse bedrijfsunits beschikbaar gelegen op industrieterrein Hoogeind te Helmond. Op deze prachtige locatie zullen 
naar verwachting in Q1/2 2023 vijf bedrijfsruimtes worden opgeleverd. Het betreft een verbouwing van een 
bestaand pand, de bedrijfsruimtes zijn momenteel in ontwikkeling en worden te koop aangeboden.




Met name voor ondernemers in het midden-, kleinbedrijf bieden deze units qua omvang en indeling uitstekende 
perspectieven en voldoende binnen- als buitenruimte. Het gebouw kenmerkt zich door een representatieve 
uitstraling en is een visitekaartje voor de gebruiker van deze unit. Het bedrijvencomplex wordt volledig vernieuwd en 
krijgt een hedendaagse uitstraling.





Oppervlakte / indeling

Vanuit het vooraanzicht van het huidige pand worden van links naar rechts de volgende units aangeboden:




Rooseindsestraat 9 376,8 m2 koopprijs 450.000,00 euro k.k.

Rooseindsestraat 9B 267,3 m2 koopprijs 340.000,00 euro k.k.

Rooseindsestraat 9C 267,3 m2 koopprijs 340.000,00 euro k.k.

Rooseindsestraat 9D 417,1 m2 koopprijs 490.000,00 euro k.k.

Rooseindsestraat 9E 375,1 m2 koopprijs 450.000,00 euro k.k.




Prijzen zijn Kosten Koper exclusief btw




De bedrijfsunits beschikken ieder over een eigen omheind buitenterrein wat ongeveer net zo groot is als de unit zelf.

Koop voor de jaarwisseling is mogelijk doormiddel van een koop- en aanneemovereenkomst.





Ligging en bereikbaarheid





Het object is gelegen op het fraaie industrieterrein Hoogeind aan de Rooseindsestraat in Helmond. Door diverse 
nieuw- en verbouw is die hoek van het industrieterrein positief ontwikkeld. Centrum Helmond en de N270 zijn 
makkelijk en snel bereikbaar.
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Parkeren





Ruim voldoende op eigen omheind buitenterrein.




Opleveringsniveau




De bedrijfsunits worden casco opgeleverd standaard voorzien van;




- Gas, elektra en wateraansluitingen

- Meterkast

- Elektrische overheaddeur

- Toiletruimte

- Keukenblokje



LIGGING & BEREIKBAARHEID
Rooseindsestraat 9 t/m E, Helmond



DOORSNEDEN
Rooseindsestraat 9 t/m E, Helmond



BOVENAANZICHT 
Rooseindsestraat 9 t/m E, Helmond



PLATTEGROND
Rooseindsestraat 9 t/m E, Helmond



FOTOREPORTAGE
Rooseindsestraat 9 t/m E, Helmond



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


