Online openbare veiling - Middelburg, 240
garageboxen
240 garageboxen
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Middelburg, Zeeland.

Online openbare veiling van 240 grotendeels verhuurde garageboxen. Deze veiling wordt begeleid door BOG Auctions.
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Voor de specificaties ten aanzien van de veiling verwijzen wij u naar onderstaande gegevens.

Tevens worden alle garageboxen opgeleverd “as is where is”. De garageboxen hebben een oppervlak vanaf circa 14 m²
tot circa 18 m². De garageboxen zijn niet voorzien van water en elektra. Voor deze veiling wordt gebruik gemaakt van

240 garageboxen - Middelburg:
Bouwjaar: 1967 (bron: Bag Viewer)
Kadastraal: Gemeente Middelburg, sectie O,
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een digitale (besloten) dataroom. Voor toegang tot de dataroom kunt een verzoek indienen bij de makelaar.

nummer 5233, 5215, 5231, 5242, 5225, 5218, 5219, 5226, 5229, 5230, 5174, 5207, 5206, 5213, 5240, 3941, 266
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Bezichtiging: Het is mogelijk om dit object op afspraak te bezichtigen, neem hiervoor contact op met de makelaar.
Veilingdatum: 2 december 2019 vanaf 9:00 uur
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Klik hier voor de veilinginformatie

Wij vragen u discreet om te gaan met deze presentatie en het beleggingspand in eerste instantie uitsluitend aan de buitenkant te bezichtigen. Er

w

wordt uitdrukkelijk op gewezen dat bezichtiging/inspectie en/of contact met de huurder uitsluitend in overleg met medewerkers van

w

w

Beleggingspanden.nl kan geschieden.

Algemeen
Land

Nederland

Soort pand

Garagebox

Laatste wijziging

vrijdag 13 september 2019

Deze pandpresentatie is samengesteld door Beleggingspanden.nl op vrijdag 13 september 2019 om 8:51 uur.
Deze presentatie is met zorg samengesteld uit informatie die van de aanbieder van het beleggingspand afkomstig is.
Beleggingspanden.nl biedt deze informatie daarom aan zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en volledigheid.
Beleggingspanden.nl biedt zelf geen onroerend goed aan. Deze presentatie is een uitnodiging om via Beleggingspanden.nl met de
aanbieder van het beleggingspand in contact te komen.

Pandinformatie
Eigendomssituatie

Volledig eigendom

Bouwjaar

1967

Bereikbaarheid

Goed

Contractinformatie
Gedeeltelijk verhuurd >50%

Huurgegevens

De gemiddelde netto huur per garagebox is € 70,- per maand.
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Huursituatie

Investeringsprofiel
Koopsom

online openbare veiling

Datum online veiling: 2 december 2019 vanaf 9:00 uur
Veilingnotaris: De Zeeuwse Alliantie
Makelaar: Synchro Bedrijfshuisvesting BV
Contactpersoon: Dhr. P. (Pieter) Nienhuis
Telefoon: + 31(0) 88 - 796 24 76
Email: p.nienhuis@synchrobedrijfshuisvesting.nl
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Aanvullende informatie
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Overig
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De netto huurwaarde van de verhuurde garageboxen (192 stuks) bedraagt op
jaarbasis circa € 162.300,- (prijspeil 19 september 2016). Alle bedragen zijn inclusief
btw.
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Contact

Beleggingspanden.nl
mevrouw Janine van den Eshof
Laan der Hesperiden 68
1076 DX Amsterdam
Telefoon: 030 - 225 31 12
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Aanbieder

Foto's

Deze pandpresentatie is samengesteld door Beleggingspanden.nl op vrijdag 13 september 2019 om 8:51 uur.
Deze presentatie is met zorg samengesteld uit informatie die van de aanbieder van het beleggingspand afkomstig is.
Beleggingspanden.nl biedt deze informatie daarom aan zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en volledigheid.
Beleggingspanden.nl biedt zelf geen onroerend goed aan. Deze presentatie is een uitnodiging om via Beleggingspanden.nl met de
aanbieder van het beleggingspand in contact te komen.
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Kaart

De kaart van dit object is op de website beschikbaar.
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