
Plaza 8C/D te Moerdijk
Ca. 356 m² kantoorruimte verdeeld over twee verdiepingen inclusief 10 

parkeerplaatsen.

HUURPRIJS € 2.950,00 per maand.
Exclusief BTW en servicekosten.

Kantoren



Kenmerken
Huurprijs

€ 2.950,00 per maand, exclusief BTW en service 
kosten.





Huurtermijn


In overleg. 




Parkeerplaatsen


10 parkeerplaatsen op voorgelegen parkeerterrein.




Opleveringsniveau


In de huidige staat.




BTW belast


Ja.

Zekerheidsstelling

Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 
een betalingsverplichting van drie maanden, 
inclusief BTW en servicekosten.





Indexering


Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum 
huuringang, op basis van de wijziging van het 
prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex 
(CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), 
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS).





Servicekosten


Nader te bepalen.




Datum van oplevering


In overleg.
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Omschrijving
Algemeen
 Industrieterrein Moerdijk is strategisch gelegen 
TE HUUR: single tenant kantoorpand met tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. 
parkeerplaatsen op eigen terrein. Het kantoor is Het terrein beschikt over uitstekende multimodale 
verdeeld over twee verdiepingen. De begane voorzieningen door de aanwezigheid van zowel 
grond is ingedeeld in vier kantoorvertrekken, een zee- als binnenvaarthavens, spooraansluitingen en 
algemene ruimte, een pantry en gescheiden twee directe aansluitingen op het rijkswegennet. 

dames- en herentoilet. De verdieping bestaat uit 

een kantoorruimte, vergaderkamer en een uit een Het gebied kenmerkt zich door een 
open kantoortuin. Tevens is op de verdieping een verscheidenheid aan bedrijfsactiviteiten, een ruime 
pantry aanwezig met lunchruimte, een separaat opzet van het bedrijvenpark en goede 
dames- en herentoilet en een doucheruimte.
 gezamenlijke voorzieningen zoals beveiliging en 


 parkmanagement. Op het industrieterrein zijn 
Op bedrijventerrein Moerdijk is en mix van tevens een aantal internationale bedrijven 
industriële en logistieke bedrijven gehuisvest. De gehuisvest.

locatie aan de Plaza heeft voornamelijk een licht 

bedrijfsmatige invulling.
 De gemeente Moerdijk is centraal gelegen tussen 


 de steden Breda, Oosterhout en Etten-Leur en is 

 met circa 37.000 inwoners een gemeente van 

 formaat. De Moerdijk bestaat uit Zevenbergen, 

 Klundert, Standdaarbuiten, Willemstad en Fijnaart.
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Vervolg omschrijving
Kadastrale aanduiding
 
Zekerheidsstelling

Gemeente Klundert, sectie C, nummers 2218 en Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 
2219 (ged), groot 2 are en 15 centiare.
 een betalingsverplichting van drie maanden, 


 inclusief BTW.


Huurprijs
 


€ 2.950,-- per maand exclusief BTW en 
Huurovereenkomst

servicekosten.
 Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en 
 
 andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a 
Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand of BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende 
per kwartaal.
 Zaken (ROZ) in februari 2015.



 


Huurtermijn
 
Energielabel


In overleg.
 Het pand beschikt over een energielabel B. Een 

 afschrift van het energielabel wordt bij oplevering 

Opzegtermijn
 als bijlage aan de huurovereenkomst opgenomen.


Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden 

tegen het einde van een huurperiode.
 
Datum van oplevering



 In overleg. 


Huurprijsaanpassing
 


Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum 
Disclaimer

huuringang, op basis van de wijziging van het Nadrukkelijk is vermeld dat deze 
prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex informatieverstrekking niet als een aanbieding of 
(CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), offerte mag worden beschouwd. Aan deze 
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Statistiek (CBS).
 



 
Gebruik


Omzetbelasting
 Huurder is te allen tijde zelf volledig 

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor verantwoordelijk voor het aanvragen van de 
tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te eventueel benodigde goedkeuringen en/of 
stellen minimumpercentage zal of blijvend zal vergunningen van het bevoegd gezag om zich op 
gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek locatie te mogen vestigen.

van omzetbelasting, zodanig dat kan worden 

geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich Indien na ondertekening van de huurovereenkomst 
zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om blijkt dat het gebruik van Huurder strijdig is met de 
ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt ter plaatse geldende publiekrechtelijke of 
wordt afgeweken. 
 privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder de 


 Verhuurder daar nimmer voor aansprakelijk stellen. 
Indien huurder niet of niet meer aan dit Het toetsen of het beoogde gebruik publiek- of 
uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden privaatrechtelijk is toegestaan, betreft volledig de 
verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt verantwoordelijkheid van Huurder.
gecompenseerd voor de gevolgen van het 
vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor 
met omzetbelasting belaste huur. 





Bijkomende kosten


Bovenop en gelijktijdig met de periodiek 
verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een 
nader te bepalen verrekenbaar voorschot worden 
berekend voor diverse leveringen en diensten.
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Vervolg omschrijving
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Wet ter voorkoming van witwassen en financieren Aan een dergelijk oordeel en/of de door 
van terrorisme
 verhuurder of door derden daarvoor gehanteerde 
Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan maatstaven kunnen geen rechten worden 
de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van ontleend.

witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te 

voldoen.
 3. Geen enkele medewerker van verhuurder en 
 
 geen van de door verhuurder ingeschakelde 
Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving derden (daaronder begrepen de 
dienen wij van verkopers en kopers een vastgoedadviseur) is gemachtigd om met 
cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de betrekking tot het registergoed 
onderstaande stukken dienen te worden (garantie)verklaringen te verstrekken.

aangeleverd.
  

 
 Kandidaat en diens eventuele vertegenwoordigde 
Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie kunnen zich nimmer jegens verhuurder dan wel 
bijgevoegd document);
 haar bestuurders of werknemers of door verkoper 
kopie geldig legitimatiebewijs van de ingeschakelde derden (daaronder begrepen de 
tekenbevoegde (zonder foto en BSN);
 vastgoedadviseur) beroepen op de onjuistheid of 
kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk onvolledigheid van de verhuurinformatie, noch dat 
Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).
 hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om 


 zich te vergewissen van de juistheid en de 

Privacy
 volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat 

Ooms respecteert uw recht op privacy en hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander 
garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens onderzoek in de ruimste zin des woords te 
op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze verrichten.

zullen worden behandeld, overeenkomstig de  

richtlijnen uit de Algemene Verordening Deze vrijblijvende informatie is met de grootst 
Gegevensbescherming (AVG).
 mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de 


 juistheid van deze informatie kan door Ooms 

Disclaimer
 Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. en haar 

De Verhuurinformatie is uitsluitend bedoeld om opdrachtgever(s) echter geen aansprakelijkheid 

gegadigden in de gelegenheid te stellen worden aanvaard, noch kan aan de vermelde 
onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de informatie enig recht worden ontleend. Deze 
volledigheid daarvan. In dit kader geldt het informatie is niet bedoeld als aanbod. Door 
volgende:
 aanvaarding van de diverse vermelde condities of 
 
 het uitbrengen van een al dan niet afwijkend 
1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens aanbod worden de opdrachtgever(s) en Ooms 
betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. niet 
overige gegevens zijn op basis van de thans gebonden, ook niet tot het doen van een 
bekende gegevens naar beste weten en kunnen tegenaanbod. Een huurovereenkomst komt slechts 
verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige tot stand door kennisgeving van een in alle 
situatie zijn derhalve mogelijk. De in de opzichten (en derhalve ook op ondergeschikte 
Verhuurinformatie opgenomen foto's en andere punten) met een aanbod overeenkomende 
gegevens kunnen tevens andere registergoederen aanvaarding door verhuurder.
omvatten dan het betrokken registergoed.




2. Indien uit de Verhuurinformatie en/of gegevens 
direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een 
persoonlijk oordeel van verhuurder dan wel haar 
bestuurders of werknemers en/of derden die door 
de verhuurder daarvoor zijn ingeschakeld, één en 
ander gebaseerd op de thans ter beschikking 
staande gegevens. 




Indeling
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Ca. 178 m² Kantoorruimte op de begane grond;




Ca. 178 m² Kantoorruimte op de eerste verdieping;




10 Parkeerplaatsen.




Deelverhuur is bespreekbaar per verdieping.




Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend 
aan de hand van opname ter plaatse, op basis 
van plattegrondtekeningen en informatie 
verkregen via www.bagviewer.nl. De oppervlakten 
zijn zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen 
niet worden aangemerkt als verhuurbare 
oppervlakte zoals gedefinieerd door het 
Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van 
NEN 2580.











Onder- danwel overmaat van het metrage zal 
nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van 
de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende 
leveringen en diensten, tijdens de periode van 
deze huurovereenkomst met inbegrip van 
eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen

 Aansluitingen op riolering, gas-, water- en 
elektriciteitsnetwerken;

 Verwarming middels centrale verwarming 
gekoppeld aan radiatoren;

 Verlaagd systeemplafond voorzien van 
ingebouwde verlichtingsarmaturen;

 Aluminium kozijnen v.v. isolerende beglazing;
 Kantoorruimte voorzien van vloerbedekking*;
 Vaste kastenwanden;
 Alarmsysteem*;
 Luchtbehandeling;

 Kabelgoten voorzien van elektra- en data 
aansluitpunten;

 Pantry v.v. onder- en bovenkastjes op zowel de 
begane grond als de eerste verdieping;

 Glasvezelaansluiting*;
 Geheel betegeld separaat dames- en herentoilet 

v.v. fonteintje;
 Vluchtrouteaanduiding;
 Lamellen*;
 Diverse kantoormeubelen;
 Doucheruimte op de verdieping



Bestemmingsplan
De onroerende zaak valt binnen het 
bestemmingsplan "Zeehaven- en Industrieterrein 
Moerdijk", dat is vastgesteld bij Raadsbesluit van 18 
januari 2018.




De enkelbestemming van dit perceel volgens het 
bestemmingsplan is: "Bedrijf – 
Voorzieningencentrum"

Deze bestemming houdt in dat het perceel 
bebouwd en gebruikt mag worden 
overeenkomstig de navolgende bepalingen:




• bedrijven en voorzieningen van verzorgende, 
ondersteunende en/of facilitaire aard ten dienste 
van in het plan gevestigde bedrijven;

• bedrijven uit milieucategorieën 2 en 3 zoals 
opgenomen de Staat van Bedrijfsactiviteiten, met 
de daarbij behorende voorzieningen; 

• bij deze bestemming behorende voorzieningen, 
zoals groen, water, nutsvoorzieningen, 
parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen, 
ontsluitingswegen;




Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt 
begrepen het gebruik dat afwijkt 

van de bestemmingsomschrijving, waaronder in elk 
geval wordt begrepen:




a.    detailhandel anders dan incidentele productie 
gebonden detailhandel;




b.    geluidszoneringsplichtige inrichtingen ter plaatse 
van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - 
geluidszoneringsplichtige inrichtingen uitgesloten';




c.    risicovolle inrichtingen; 




d.    opslag binnen een afstand van 5 meter tot de 
bouwperceelgrens;




e.    opslag van hout en aannemersmaterialen, 
behoudens voor zover dit noodzakelijk is in verband 
met het op de bestemming gerichte gebruik van 
de grond of opstallen;




f.    opslag van onbruikbare of althans aan hun 
oorspronkelijke gebruik onttrokken voorwerpen, 
stoffen en materialen, behoudens voor zover zulks 
noodzakelijk is in verband met het op de 
bestemming gerichte gebruik van de grond of 
opstallen.

Voor de volledige bestemmingsplan bepalingen 

verwijzen wij u naar de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl waar deze bepalingen 
te raadplegen zijn.




De bovenstaande gegevens, betreffende de 
bestemming zijn gedownload via voornoemde 
internetsite per toestandsdatum 15 mei 2023.




Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig 
verantwoordelijk voor het aanvragen van de 
eventueel benodigde goedkeuringen en/of 
vergunningen van het bevoegd gezag om zich op 
locatie te mogen vestigen.




Indien na ondertekening van de 
huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat 
het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de 
ter plaatse geldende publiekrechtelijke of 
privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder / 
Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor 
aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde 
gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan, 
betreft volledig de verantwoordelijkheid van 
Huurder / Koper.
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Locatie

Plaza 8 C, Moerdijk 8

Industrieterrein Moerdijk is strategisch gelegen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Het terrein 
beschikt over uitstekende multimodale voorzieningen door de aanwezigheid van zowel zee- als 
binnenvaarthavens, spooraansluitingen en twee directe aansluitingen op het rijkswegennet. 




Het gebied kenmerkt zich door een verscheidenheid aan bedrijfsactiviteiten, een ruime opzet van het 
bedrijvenpark en goede gezamenlijke voorzieningen zoals beveiliging en parkmanagement. Op het 
industrieterrein zijn tevens een aantal internationale bedrijven gehuisvest.




De gemeente Moerdijk is centraal gelegen tussen de steden Breda, Oosterhout en Etten-Leur en is met ca. 
37.000 inwoners een gemeente van formaat. De Moerdijk bestaat uit Zevenbergen, Klundert, 
Standdaarbuiten, Willemstad en Fijnaart.
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Plattegrond begane grond
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Kadastrale kaart
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Adres

Plaza 8 C





Postcode / Plaats


4782 SK Moerdijk

Gemeente

Klundert





Sectie / Perceel

 C / 2218

Soort

Volle eigendom.



Een passende huisvesting voor uw bedrijf?

Onze specialisten staan klaar om te helpen!

Dennis Dekker
Directeur - Vennoot

Register Makelaar en Taxateur o.z

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen? Bel: 078 - 614 4 333

 Snel, proactief en ondernemend
 Sterk team met altijd één helder aanspreekpunt
 Thuis in de markt, de regio en bij instanties
 Uw uitdaging is onze uitdaging
 NVM Business Makelaar
 Vastgoedcert gecertificeerd

Waarom Ooms Makelaars?

Johan de Wittstraat 40, 3311 KJ Dordrecht
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Tel: 088 424 0 172

Chantal van der Bij
Vastgoed Adviseur

Bedrijfsonroerend goed
Tel: 088 424 0 202

Kimberley Moolenaar
Vastgoed Adviseur

Bedrijfsonroerend goed
Tel: 088 424 0 173

Esmee van Laar
Commercieel Medewerker

Binnendienst
Tel: 088 424 0 231

Sam Borges dos Santos
Commercieel Medewerker

Binnendienst
Tel: 088 424 0 116

Liesbeth Baris
Vastgoed Adviseur

Bedrijfsonroerend goed
Tel: 088 424 0 234



Zakelijke

verzekeringen

Ben je zzp'er, eigenaar van een eenmanszaak of directeur--
grootaandeelhouder, dan wilt u graag uw onderneming zo 
goed mogelijk beschermen. Want naast groei en mooie 
samenwerkingen aangaan, kan er ook wat misgaan. Zo 
kunt u aansprakelijk worden gesteld door een klant of kunt 
u in conflict raken met een leverancier.




Het gaat niet alleen om de 'normale' gevaren die voor 
iedereen gelden: brand, diefstal en arbeidsongeschiktheid. 
Het gaat ook om risico's die specifiek bij een bedrijf spelen. 
Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsaansprakelijkheid, cyber-
risico's en personele risico's. Bovendien heeft uw specifieke 
branche misschien ook zijn eigen risico's zoals mogelijk 
vorraadverlies of een onderbroken toevoer.

Welke verzekeringen

moet ik afsluiten?

Op basis van uw specifieke situatie zullen wij een

inventarisatie maken voor een passende verzekerings-

oplossing. De meeste verzekeringen zijn niett verplicht, 
maar wel handig. Afhankelijk van het risico welke u als 
ondernemer wel of niet kan/wil dragen inventariseren 

wij welke verzekeringen wij nodig achten. De meest

voorkomende verzekeringen zijn een bedrijfs en/of

beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een inven-

tarisgoederenverzekering en een arbeidsongeschikt-

heidsverzekering.

 We vinden de beste voorwaarden en premies 

voor uw bedrijf

 U bent altijd zeker van een kundig advies

 Een vast aanspreekpunt

 keuze uit 15+ verzekeraars

 De eerste afspraak is voor onze rekening

woningmakelaardij | bedrijfsmakelaardij

financieel advies | taxaties



woningmakelaardij | bedrijfsmakelaardij

financieel advies | taxaties

Een greep uit onze verzekeringen

Personeel

verzekeringen voor bijvoorbeeld verzuim, ongevallen en aansprakelijkheid





Persoonlijk


verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en beroepsaansprakelijkheid.




zaken


verzekeringen van onder meer goederen, inventaris, huurdersbelang, 
bedrijfsmiddelen, wagenpark, gebouwen, glas en zakenreis.





Internet


verzekeringen op het gebied van cyberrisico: schade door malware,

gijzelingen en imagoschade.

Uw persoonlijke

verzekeringsadviseur

Uw adviseur helpt bij het afsluiten van verzekeringen die passen bij uw bedrijf. Met 
de zakelijke risicoanalyse worden uw belangrijkste bedrijfrisico's, ondernemers-
risico's, en werkgeversrisico's en bestaande verzekeringen geanalyseerd en beoor-
deeld. U krijgt zicht op de risico's en welke maatregelen relevant zijn voor uw 
bedrijf.




U kunt altijd op ons rekenen. Door de nauwe samenwerking met alle verzekerings-
maatschappijen kunnen we snel schakelen. Zo kunt u zich richten op hetgeen 
waar u goed in bent: ondernemen

Dit kunt u ook verzekeren

Zakelijke Autoverzekering

Wij bieden 3 verschillende zakelijke autoverzekeringen: WA, WA beperkt casco (Plus) en WA volledig casco (Allrisk).

Zo heeft u een verzekering die past bij uw specifieke situatie.




Mocht het nodig zijn krijgt u juridische hulp bij conflicten over de bedrijfauto. Bijvoorbeeld bij het verhalen van

inzittendenverzekering. Schade aan de bestuurder en passagier is verzekerd. Net als schade die ontstaat aan 
spullen in of op het voertuig als gevolg van het ongeval. Ook als u niett aansprakelijk bent voor de schade, bent

u verzekerd. Wel zo prettig.




Kiest u voor zakelijk rijden in een privéautto, een auto

op naam van de zaak of voor zakelijk leasen? Wat

het meest gunstig is, hangt van een aantal zaken af.

Zoals hett aantal kilometers datt u privé rijdt en uw

startkapitaal. Samen kunnen we bepalen welke manier 

van zakelijk rijden het beste bij u past.

Wilt u een afspraak maken of heeft u een vraag?

Bel met 010 - 424 88 03 of mail naar:

verzekeringen@ooms.com.




