
HOFSTRAAT 5A 
Venray 

Veel vierkante meters tegen een scherpe aanhuurprijs!

Vanuit de 1ste etage heeft dit object een uniek uitzicht over 

de Grote Markt van Venray. Omgekeerd geeft dit een 

opvallende kans om de juiste signing aan te brengen voor een 

optimale herkenbaarheid. 

Het object is bereikbaar vanuit de Hofstraat, middels een 

royale bordestrap bereik je de 1ste etage. Hier ligt een VVO 

van ca.  492 m². De 2de verdieping kent een VVO van 

ca. 167 m²  en is wederom middels een trap bereikbaar en te 

gebruiken voor commerciële doeleinden of opslag. 

Het object verkeerd op dit moment in een casco situatie. 

Dit betekent dat vloeren, wanden en plafonds indien gewenst 

nog afgewerkt dienen te worden. In het bestemmingsplan 

wordt deze locatie omschreven als kernwinkelgebied / 

transformatie gebied. 

Bouwjaar  :  1960 

VVO    :  ca. 776 m² 

HUURPRIJS 
€ 35.000 per jaar 

Casco  

Peelrand Bedrijfsonroerendgoed 

(0478) 56 88 46 | info@peelrand.com | www.peelrand.com 

TE HUUR 
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BEGANE GROND 

BEGANE GROND (ca. 117 m²) 

Vanuit de winkelstraat is een centrale entree 

bereikbaar.  Aan de linkerzijde van de entree ligt  een 

separate commerciële ruimte.  

De commerciële ruimte heeft een oppervlakte van ca. 

80m²  (VVO). 

Het is eventueel mogelijk is separaat aan te huren. 

Informeer naar de mogelijkheden! 

 

De ruimte is casco afgewerkt met een betonvloer.   
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1e VERDIEPING 

Commerciële ruimte (ca. 492 m²) 

Via een royale en makkelijk begaanbare bordestrap is 

de 1ste verdieping bereikbaar. Vergelijkbaar met de 

begane grond is deze ruimte casco afgewerkt.  

Afwerking en indeling kan bepaald worden op basis van 

de gewenste formule.  

 

Het is o.a. mogelijk om hier dienstverlening, horeca dan 

wel retail toe te passen. 

 

De eerste verdieping is reeds voorzien van: 

voorzien van: 

- Pantry 

- Toilet 

- Vaste trap naar 2e verdieping  

- Spectaculaire aluminium pui met fantastisch uitzicht op                                        

  De Grote Markt van Venray. 
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1e VERDIEPING 
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1e VERDIEPING 
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1e VERDIEPING en 2e VERDIEPING 

2e VERDIEPING (Ca. 167 m²) 

De tweede verdieping heeft een oppervlakte  van 

167m² (VVO). Deze ruimte is afgewerkt met o.a. een be-

tonvloer en  schoonmetselwerk  muren.  

 

Voor deze verdieping zijn vergelijkbare mogelijkheden 

denkbaar zoals omschreven voor de 1e verdieping! 
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2e VERDIEPING 
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OMGEVING EN UITZICHT 
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ALGEMENE KENMERKEN 

ALGEMEEN BOUWJAAR : 1960. 

OPPERVLAKTE KADASTER  :  m². 

VLOEROPPERVLAKTE (VVO)  : ca. 776 m². 

LIGGING  : gelegen in centrum Venray. 
 

VLOEREN  : begane grond en 2e verdieping geheel beton vloeren  

    1e verdieping is deels beton vloer en gedeeltelijk hout.  

GEVELS  : metselwerk spouwmuren.   

DAKCONSTRUCITE  : combinatie van hellend en platdak. 

VLOERBELASTING : nadere informatie op te vragen bij verhuurder. 

KOZIJNEN  : aluminium kozijnen. 

ISOLATIE  : dak-, muur-, vloer, - glasisolatie. 
 

VERWARMING  : casco situatie, geen verwarming aanwezig.   

WARMWATERVOORZIENING  : boiler  in pantry. 

VERLICHTING : noodverlichting. 

ELEKTRISCHE INSTALLATIE : casco situatie, enkel een meterkast. 
ALARM- 

/BRANDMELDINGSINSTALLATIE : casco situatie, niet aanwezig. 

NOODUITGANG  : op de eerste verdieping (inactief). 
 

SERVICEKOSTEN  : niet van toepassing. 

BESTEMMINGSPLAN  : kernwinkelgebied & transformatiegebied. 
 

ERFDIENSTBAARHEDEN  : geen bekend. 

HUURPRIJS : € 35.000,- per jaar excl. BTW. 

BTW  : de huurprijs wordt belast met omzetbelasting.  
 

HUURTERMIJN : 5 + 5 optiejaren. 

BETALING : per maand. 

HUURINDEXERING  : Jaarlijks, op basis van de consumentenprijsindex, reeks CPI-

alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het CBS.  
 

ZEKERHEIDSSTELLING   : 3 maanden huur inclusief BTW.  

HUUROVEREENKOMST   : naar het model huurovereenkomst kantoor  en andere be-

drijfsruimte / winkelruimte in de zin van artikel 7:230a of 

7:290 BW van de ROZ d.d. juli 2003 met daarbij behorende 

algemene bepalingen (zie ook www.roz.nl).  

NUTSVOORZIENINGEN : eigen energiemeters aanwezig.  

VASTE LASTEN 
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KADASTER 
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LIGGING 
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PLATTEGROND 
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PLATTEGROND 
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PLATTEGROND 
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PLATTEGROND 
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PLATTEGROND 
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PLATTEGROND 
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MEETSTAAT 
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BESTEMMINGSPLAN 
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BESTEMMINGSPLAN 
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BESTEMMINGSPLAN 
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BESTEMMINGSPLAN 
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PEELRAND MAKELAARDIJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peelrand Makelaardij is een dynamisch makelaarskantoor met ruim 15 jaar 

ervaring, gevestigd in hartje Venray en Bergen. Wij zijn lid van de NVM, wat voor u 

een garantie betekent voor deskundigheid en onafhankelijkheid.  

   

Wij zijn uw juiste partner voor:  

·  verkoop en aankoop van bestaande woningen;   

·  verkoop en aankoop van nieuwbouw  

·  verhuur van alle soorten onroerend goed  

·  commercieel vastgoed, winkels en bedrijfsruimtes  

·  taxaties voor o.a. financiering, nalatenschappen of verdeling.   

   

Neem vrijblijvend contact op of loop eens bij ons binnen: 
   

 Kantoor Venray 

 Paterslaan 2  | 5801 AS Venray  

 (0478) 568846  
 Kantoor Bergen 

 Mosaïque 6-A  | 5854 AZ Bergen 

 (0485) 748008   

      info@peelrand.com | www.peelrand.com 

AANTEKENINGEN 

http://www.peelrand.com/
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ALGEMENE INFORMATIE 

EEN BEZICHTIGING 

De eigenaren en ook wij als Peelrand Makelaardij zouden het op prijs stellen indien u 

binnen een paar dagen na een bezichtiging uw reactie over het bezochte pand aan 

ons door zou willen geven. Ook als er geen verdere interesse bestaat horen wij dit 

graag! 

Als makelaars hebben wij dagelijks te maken met kopers en verkopers. Deze mensen 

komen voor vele keuzes te staan op het gebied van financieringen, verbouwingen, 

renovaties, interieuradvies of woninginrichting. Wij ondersteunen daarbij graag! De 

Partners van Peelrand is een samenwerking met lokale bedrijven. Bedrijven waar  wij u 

met een gerust hart naar toe willen sturen, u wordt daar op een vakkundige wijze  

geadviseerd. Waar kunt u de Partners van Peelrand vinden:   

- Op de homepage van www.peelrand.com 

- In het magazine “Kijk op Wonen” 

- Op de Peelrand verhuisbus 

Voor kopers en verkopers van Peelrand Makelaardij heeft elke partner ook een  

speciale aanbieding, doe hier uw voordeel mee! 

DE PARTNERS VAN PEELRAND 

DE BROCHURE 

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om 

in onderhandeling te treden. De informatie is met zorg samengesteld en uit ons inziens 

betrouwbare bron afkomstig. T.a.v. de juistheid ervan kunnen wij echter geen  

aansprakelijkheid aanvaarden. De tekeningen zijn ter indicatie en kunnen afwijken 

van de werkelijke situatie. Voorts behouden wij het recht voor dat onze opdrachtge-

ver zijn goedkeuring dient te verlenen aan een mogelijke transactie met de ontvan-

ger van deze informatie. Deze objectinformatie beoogt geen uitputtende lijst te ge-

ven m.b.t. mogelijk aanwezige gebreken in het object. De informatie die is vermeld is 

verkregen van de verhuurder en uit eigen waarnemingen ter plaatse en heeft als  

bedoeling om de huurder zo goed mogelijk te informeren en tegelijk te voldoen aan 

de op de verhuurder rustende mededelingsplicht. Op grond van het Burgerlijk Wet-

boek rust er op de huurder van een pand een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de 

huurder zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling of het object de eigenschappen 

zal bezitten om te voldoen voor het gebruik dat hij van het object zal willen maken. 

Het verdient dan ook aanbeveling om een ter zake (bouwkundig) deskundige in te 

schakelen. Indien huurder besluit om niet tot inschakeling van een deskundige over te 

gaan komen eventuele nadelige gevolgen hiervan volledig voor zijn rekening.  

Indien met betrekking tot dit pand onderhandelingen optreden, welke leiden tot het 

tot stand komen van een huurovereenkomst, zal door de makelaar een huurovereen-

komst worden opgemaakt overeenkomstig het laatst uitgegeven model huurovereen-

komst ROZ. In ieder geval zal in de huurovereenkomst standaard een waarborgsom of 

een bankgarantie ter grootte van 3 maanden huur worden opgenomen. De kosten 

van een bankgarantie komen voor rekening van de huurder.  

HUUROVEREENKOMST 


