
Jaegerinkweg 18, 18A en 18B
7091 KA Dinxperlo

Te huur

18    € 2.500,-- excl. btw p/m


 18A € 2.250,-- excl. btw p/m


 18B € 2.500,-- excl. btw p/m

- Duurzaam bedrijfsgebouw

- Gasloos

- Incl. 3 parkeerplaatsen 

Te huur drie recent 
opgeleverde 
bedrijfsverzamelgebouw! 

Wordt dit uw 

nieuwe pand?

Wij zijn...
Lensink Gussinklo Makelaardij


info@lensinkgussinklo.nl


0315-653039



OMSCHRIJVING

Adres  

Jaegerinkweg 18, 18A en 18B te Dinxperlo 





 Algemeen 


Te huur, recent opgeleverd bedrijfsverzamelgebouw bestaande uit een drietal bedrijfshallen, ieder met 
kantoor, toilet, pantry en drie eigen parkeerplaatsen. De bedrijfsunits liggen aan de voorzijde en bij 18 
en 18b aan de zijkanten. De achterzijde behoort niet tot het bedrijfsverzamelgebouw.





 Ligging 


Gelegen op een goede locatie op het nieuwe bedrijventerrein "Het Hietveld” te Dinxperlo. 




 Bereikbaarheid 


Het object is zeer goed bereikbaar, gelegen direct nabij de in- en uitvalswegen van Dinxperlo, de oprit 
op de N317 richting Ulft en Doetinchem alsmede richting de oprit naar de Duitse autosnelweg A3/A12 
Arnhem-Oberhausen.





 Bouwperiode 


2022-2023




 Vloeroppervlakte per bedrijfsunits       


Het bedrijfsunits over onderstaande metrages:

- Bedrijfsruimte                                             ca.  390 m² v.v.o.

- Kantoorruimte met toilet en pantry       ca.    50 m² v.v.o.

- Opslagruimte verdieping                         ca.    50 m² v.v.o.

        



 Globale indeling per bedrijfsunit 

Entree; ruime hal met toilet en keukenblok; kantoorruimte; bedrijfshal.  





 Parkeren 


Op het eigen terrein zijn er 3 parkeerplaatsen aanwezig per bedrijfsunit.  




 Bestemmingsplan 


Kern Dinxperlo 2012, bestemming “Bedrijventerrein” en “Waarde-Archeologie gematigd”. De 
bestemmingsplankaart en de voorschriften zijn als bijlage toegevoegd bij deze brochure. Daarnaast 
kunt u informatie inzake gebruiksmogelijkheden en voorschriften verkrijgen bij de gemeente Aalten.





 Bouwaard 


Het bedrijfsverzamelgebouw is opgetrokken uit een stalen constructie bestaande uit stalen kolommen 
en liggers. Het bedrijfsverzamelgebouw heeft geïsoleerde betonplinten als borstwering van ca. 100 cm 
en geïsoleerde stalen sandwichpanelen. De betonvloeren in de bedrijfshallen hebben een zware 
vloerbelasting van ca. 4000 kg/per m², zijn glad afgewerkt en hebben reeds een 
vloerverwarmingssysteem, welke optioneel wordt aangeboden om de bedrijfsruimte eventueel mee te 
kunnen verwarmen. Het kantoorgedeelte is keurig afgewerkt en o.a. voorzien van verwarming en 
koeling middels luchtverwarming, systeemplafonds met ledverlichting, kabelgoten, toilet, keukenblok 
en alle wanden hebben behang. De kozijnen, ramen en deuren zijn uitgevoerd in aluminium en voorzien 
van HR++ beglazing.  
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Standaard opleveringsniveau per bedrijfsunit 

Kantoor:

- Systeemplafonds v.v. inbouw ledverlichting;

- Verwarming en koeling d.m.v. airco unit in kantoor;

- Verwarming hal en toilet middels elektrische verwarming;

- Mechanische afzuiging; 

- Kabelgoot t.b.v. data- en netwerkaansluitingen; 

- Wanden v.v. behang en sauswerk;

- Glasvezel aanwezig; 

- Keukenblok;

- Toilet.

				

Bedrijfsruimte:

- Elektrische overheaddeur;

- Glad afgewerkte betonvloer;

- Vrije hoogte van ca 850 cm;

- Verwarming bedrijfshal optioneel, vloerverwarming is reeds aanwezig;

- Elektra installatie en ledverlichtingsinstallatie.





 Optionele mogelijkheden per bedrijfsunit


- Uitbreiding kantoorruimte op de verdieping met ca. 50 m². Verhoging van de basishuurprijs bedraagt

   ca. € 375,-- excl. btw per maand;

- Stalen trap in bedrijfshal t.b.v. ontsluiting opslag boven kantoor of extra kantoor eerste verdieping;

- Houten trap in entree kantoor t.b.v. extra kantoor eerste verdieping;

- Aansluiten vloerverwarming bedrijfsruimte op een warmtepomp i.c.m. pv-panelen. Verhoging van de

   basishuurprijs op aanvraag!





 Reclame


Het aanbrengen van reclame gaat in overleg met de verhuurder. Het plaatsen van reclame aan de 
gevelwanden is niet mogelijk. 





 Onderhoud     


Het object en het buitenterrein verkeren in een uitstekende staat van onderhoud. 




 Kernpunten 


- Kwalitatief, representatief recent opgeleverd bedrijfsverzamelgebouw;

- Goede bereikbaarheid kort nabij de in- en uitvalswegen en de snelweg A3/A12 Arnhem-Oberhausen; 

- Multifunctioneel te gebruiken;

- Duurzaam bedrijfsgebouw;

- Gasloos;

- Uitbreiding kantoor op verdieping optioneel;

- Aansluiten vloerverwarming bedrijfsruimte op warmtepomp en pv-panelen optioneel;

- Drietal eigen parkeerplaatsen per bedrijfsunit. 

 



 Aanvaarding 

Per direct


Lensink Gussinklo Makelaardij

3
Aaltenseweg 2, 7091 AE Dinxperlo

0315-653039  •  info@lensinkgussinklo.nl



OMSCHRIJVING

Huurprijs 

Nummer 18    € 2.500,-- excl. btw. per maand. 

Nummer 18A  € 2.250,-- excl. btw. per maand.

Nummer 18B  € 2.500,-- excl. btw. per maand.





 Elektra en water	


De huurder zal voor eigen rekening en risico contracten met de 
nutsbedrijven afsluiten.





 Btw belaste huurprijs	


Een met btw belaste huurprijs is het uitgangspunt. Voldoet een 
huurder niet aan de voor belaste verhuur gestelde criteria, dan 
behoudt verhuurder zich het recht voor om hier een 

compensatie voor te berekenen.





 Huurovereenkomst	


Model ROZ (Raad voor Onroerende Zaken), zoals gehanteerd 
door de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars in 
onroerend goed) model kantoorruimten en andere bedrijfsruimte 
(BW 7:230a) met bijbehorende algemene bepalingen.





 Huurtermijn	


5 jaar + 5 verlengingsjaren. Flexibele huurcontracten zijn in 
overleg bespreekbaar. 





 Huurbetaling	


De huurprijs te vermeerderen met de overeengekomen 
servicekosten en btw bij vooruitbetaling per maand te worden 
voldaan.





 Indexatie	


Jaarlijkse index op basis van het CPI-prijsindexcijfer reeks “Alle 
Huishoudens” (basisjaar 2015=100) zoals gepubliceerd door het 
CBS, voor het eerst één jaar na de ingangsdatum van de 
huurovereenkomst.





 Zekerheidstelling


Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur, 
te vermeerderen met eventuele servicekosten en btw.





 Bijzonderheden	


Eventuele transacties dienen ter goedkeuring te worden 
voorgelegd aan opdrachtgever c.q eigenaar van het object. Tot 
deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte 

aanbiedingen en/of voorstellen geheel vrijblijvend.

Deze aanbieding is vrijblij-

vend en gedaan aan meer-

dere gegadigden. Graag 
nodigen wij u uit voor een 
bezichtiging. 




De brochure is met zorg 
samengesteld. Desondanks 
kunnen aan de tekst en de 
tekeningen geen rechten 
worden ontleend. 





 Interesse in dit pand? 


Schakel direct uw eigen 
NVM-aankoopmakelaar in. 
Uw NVM-aankoopmakelaar 
komt op voor uw belang en 
bespaart u tijd en zorgen. 
Adressen van collega NVM-
aankoopmakelaars vindt u 
op Funda. 

Energielabel
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ErwinKarsten

De heer E.K. Lensink

Makelaar-taxateur o.z. 

06-13076954

lensink@lensinkgussinklo.nl

Makelaar-taxateur o.z. 

06-21811738

gussinklo@lensinkgussinklo.nl

De heer K.F. Gussinklo
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Voldoet dit aan

uw wensen?

ALGEMEEN

Status Beschikbaar

Vraagprijs 18    € 2.500,-- excl. btw p/m

18A € 2.250,-- excl. btw p/m

18B € 2.500,-- excl. btw p/m

Aanvaarding Direct

Bouwjaar 2022

Btw van toepassing Ja

Bestemming Bedrijfsruimte

KADASTRALE GEGEVENS

Gemeente Dinxperlo

Sectie en nummer F 2689 & F 2689

Perceel 3.150 m²

GEBOUWDETAILS

Oppervlakte Bedrijfsruimte ca. 390 m² v.v.o.

Kantoorruimte ca. 50 m² v.v.o.

Opslagruimte verdieping ca. 50 m² v.v.o.

Voorzieningen Overheaddeuren, krachtstroom, betonvloer, 
toilet en pantry

Luchtbehandeling Airco en mechanische ventilatie

Onderhoud binnen Uitstekend

Onderhoud buiten Uitstekend

Aantal parkeerplaatsen 3 per bedrijfsunit

Ligging Bedrijventerrein
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PLATTEGROND

Algemene situatie
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PLATTEGROND

Begane grond
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PLATTEGROND

Verdieping
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PLATTEGROND

Aanzichten
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PLATTEGROND

Doorsnedes
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KADASTER



LOCATIE
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Werkt u 

binnenkort op

deze locatie?

Op de kaart: 7091 KA, Dinxperlo

Jaegerinkweg 18
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BESTEMMINGSPLAN
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BESTEMMINGSPLANREGELS



Lensink Gussinklo Makelaardij

21

BESTEMMINGSPLANREGELS
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BESTEMMINGSPLANREGELS
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BESTEMMINGSPLANREGELS
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BESTEMMINGSPLANREGELS
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BESTEMMINGSPLANREGELS



Lensink Gussinklo Makelaardij

26

BESTEMMINGSPLANREGELS
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ALGEMENE INFORMATIE

Uw mening

De verkoper is benieuwd naar uw mening.

We stellen het dan ook bijzonder op prijs, indien 
u op zo kort mogelijke termijn uw reactie aan ons 
kenbaar maakt. Ook als u geen belangstelling

meer heeft.





 Vrijblijvende aanbieding


Hoewel deze objectinformatie met de grootst 
mogelijke zorg is samengesteld blijft de moge-

lijkheid bestaan dat er fouten en/of onvolledig-

heden in de omschrijving aanwezig zijn. Noch

de verkoper noch ons kantoor aanvaardt in dit 
geval enige aansprakelijkheid. Alle verstrekte 
informatie dient gezien te worden als een uit-

nodiging om in onderhandeling te treden en

bevat derhalve slechts een vrijblijvende 
aanbieding. Bij het vermelden van maten die zijn 
overgenomen uit (bouw)tekeningen kan de 
maatvoering afwijken van de werkelijkheid. 
Hieraan kan door de kopers geen enkel recht 
worden ontleend. 





 Onderzoeksplicht koper


Deze objectinformatie beoogt geen uitputtende 
lijst te geven met betrekking tot mogelijke aan-
wezige gebreken in het object. De informatie die 
is vermeld is gekregen van de eigenaar c.q. 
verkoper, uit eigen waarnemingen ter plaatse en 
heeft als bedoeling om de koper zo goed moge-
lijk te informeren en tegelijkertijd te voldoen aan 
de op de verkoper rustende mededelingsplicht. 
Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust op de 
koper van een object een onderzoeksplicht. Dit 
houdt in dat de koper zelf verantwoordelijk is 
voor de beoordeling of het object de eigenschap-
pen zal bezitten om te voldoen voor het gebruik 
dat hij van het object zal maken. Het verdient 
dan ook aanbeveling om een terzake 
(bouwkundige) deskundige in te schakelen. 
Indien koper besluit om niet tot inschakeling van 
een deskundige over te gaan komen eventuele 
nadelige gevolgen hiervan volledig voor zijn 
rekening.





 Aankoopmakelaar


Wij adviseren u om uw eigen (NVM) makelaar 
mee te nemen die uw belangen gaat behartigen.

Voorwaarden bij aankoop van het object

Zodra er overeenstemming is bereikt over de 
prijs, de opleverdatum en eventuele andere 
voorwaarden zal er door Lensink Gussinklo 
makelaardij een koopovereenkomst conform het 
NVM model worden opgemaakt. De koop komt 
tot stand op het moment dat beide partijen deze 
schriftelijke overeenkomst hebben getekend. 
Tenzij anders is aangegeven is de keuze van de 
notaris voorbehouden aan de koper. In de 
koopovereenkomst wordt verder de verplichting 
voor koper opgenomen tot het stellen van een 
bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 10 
% van de koopsom, te deponeren of te storten bij 
de notaris.





 Financieringsvoorbehoud


Indien overeengekomen kan in de koopovereen-
komst voor de koper een voorbehoud ten behoe-
ve van het verkrijgen van een hypotheek worden 
opgenomen.





 Bouwkundige risico’s


Indien het object gebouwd is in de periode 
tussen 1963-1985 zijn er mogelijkerwijs asbest-
houdende materialen verwerkt. Bij de eventuele 
verwijdering van deze materialen dienen op 
grond van de geldende milieuregelingen speciale 
maatregelen genomen te worden, die extra ver-
wijderingskosten met zich mee kunnen brengen. 
Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrij-
waart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit 
de aanwezigheid en eventuele verwijdering van 
asbesthoudende materialen kan voortvloeien.
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WIE ZIJN WIJ?

Welkom bij Lensink Gussinklo Makelaardij!

De twee Achterhoekse achternamen Lensink en Gussinklo 

staan garant voor een persoonlijke, no- nonsense en voort-

varende aanpak! Het team bestaat uit jonge en enthousiaste 
mensen met een brede kennis van de regionale markt en een

gedegen ervaring. Lensink Gussinklo makelaardij is werkzaam 

in de gehele Achterhoek en haar omgeving. De makelaars zijn 
gecertificeerd taxateur en er is bewust gekozen voor het lidmaat-
schap van de NVM. Specialisten op het gebied van woningen 
(bestaand en nieuwbouw) en bedrijfsonroerend goed. Lensink 
Gussinklo Makelaardij wil een meerwaarde bieden in advisering 

en begeleiding.





 Beleef dat je leeft! 


Aan een succesvolle transactie ligt de persoonlijke benadering 

van de makelaars van Lensink Gussinklo Makelaardij ten grond-
slag. De aan- of verkoop van een woning of bedrijfspand is voor 
veel mensen geen dagelijkse bezigheid en verdient veel aan-

dacht. Aandacht van u als koper of verkoper en van één van onze 
professionele makelaars. Lensink Gussinklo Makelaardij biedt u 

een volledig pakket van diensten dat u ondersteunt bij de aanof 
verkoop van uw woning of uw bedrijfspand. U kiest zelf van welke 
diensten u gebruik wilt maken. Uw persoonlijke wensen en mo-
gelijkheden staan centraal bij de begeleiding van onze betrokken 
makelaars, vandaar “Beleef dat je leeft!”.





 NVM


De NVM is de grootste Nederlandse Vereniging voor Makelaars 

en vastgoeddeskundigen. Door de NVM- makelaars is een ere-

code opgesteld. Deze code staat garant voor deskundigheid,

objectiviteit en betrouwbaarheid. NVM-makelaars volgen jaarlijks 
verplichte beroepstrainingen en cursussen.

Lees meer over ons op

www.lensinkgussinklo.nl

Verkoop & Aankoop

Wij verzorgen de verkoop of 
aankoop van uw object.

Verhuur & Aanhuur 

Meest gestelde vragen bij het 
kopen van een woning.

Taxatie

Wilt u weten wat u object waard 
is? Wij taxeren het voor u.

Advies

Advies nodig over uw object?

Wij helpen u graag.
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HET TEAM

Ons pand
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ELDERS GESLAAGD?
Taxatierapport

Heeft u elders een bedrijfsobject gekocht, dan kunt

u bij ons terecht voor een NVM taxatierapport ten

behoeve van de financiering van uw nieuwe bedrijfs-

object. Deze uitgebreide rapporten worden door iedere 
geldverstrekker geaccepteerd.





 Advies en begeleiding bij aankoop


Staat uw bedrijfsobject bij een andere makelaar te 
koop? Wij begeleiden u graag bij de aankoop van deze 
object en geven onze visie op de vraagprijs, de onder-
handelingstactiek, de bouwkundige staat, de juridische 
aspecten en andere voorwaarden van het aangeboden 
object. Als lokale marktdeskundigen kennen wij de 
markt en zorgen wij voor een correcte (juridische) 
afhandeling na aankoop.





 Overweegt u om een pand te verkopen en bent u


benieuwd naar de waarde?

In ruil voor een kopje koffie komen wij graag een keer 
langs! Dit is geheel vrijblijvend en hier zitten dan ook 
geen kosten aan verbonden.



Interesse in dit pand?

Neem contact met ons op!

Karsten Gussinklo Onze binnendienst Erwin Lensink

06-21 81 17 38 0315-653 039 06-13 07 69 54

Lensink en Gussinklo 

Twee Achterhoekse namen die wat ons betreft staan

voor een persoonlijke en no-nonsense aanpak. 


