
TE HUUR
KANTOOR WERKPLEKKEN

Deurningerstraat 4, Oldenzaal
Vragen? Bel Rob Temmink| 053 485 22 44



OBJECT

Algemeen

Te huur werkplekken in een hippe en uitdagende omgeving gesitueerd in het stadscentrum 
van Oldenzaal, aan de Deurningerstraat 4.  Het concept heet “Flexoffice Oldenzaal” en 
biedt op flexibele basis kantoor-werkplekken voor zzp’ers en kleine zelfstandigen. Het huren 
van werkplakken is al per dagdeel mogelijk.

Hier geldt plug & play, de kantoorruimte is volledig gestoffeerd en werkplekken worden 
aangeboden inclusief bureau, bureaustoel, gezamenlijk gebruik toilet, pantry en 
spreekkamer. Door de industriële look en verzorgde entourage is dit een professionele maar 
vooral gave werkplek met alle voorzieningen in de directe omgeving. 

Bestemmingsplan

“Binnenstad” met als enkelbestemming volgens artikel 5: “centrum – kernwinkelgebied” (zie 
bijlage). 
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OPLEVERINGSNIVEAU

Het object wordt opgeleverd met o.a. de volgende voorzieningen:

Algemeen

• Projectvloerbedekking 

• Verlichtingsarmaturen

• CV (gas) installatie met hete luchtsysteem

• Industriële look

• Gezamenlijke (glazen) spreekkamer

• Bureaus  + bureaustoelen

• Entourage 

• Veilige internetverbinding

• Pantry

• Toilet
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HUURGEGEVENS

Huurprijs per werkplek (all-in)

* btw is niet van toepassing.

Extra

Tevens kunnen wij een zakelijk postadres aanbieden. 
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Periode Per maand*

1 dagdeel  (1/2 dag) € 100,--

1 dag € 120,--

2 dagen € 160,--

3 dagen € 180,--

4 dagen € 200,--

5 dagen of meer € 225,--



LOCATIE

Bereikbaarheid

De werkplekken zijn goed bereikbaar door haar ligging in het stadscentrum van Oldenzaal, 
zowel voor eigen vervoer als openbaar vervoer. Het NS-/busstation is op circa 10 minuten 
loopafstand van het centrum van Oldenzaal gelegen. De kantoorruimte is bereikbaar voor 
auto- en vrachtverkeer t.b.v. laden en lossen.

Locatieaanduiding

De werkplekken zijn gelegen aan de Deurningerstraat. Hier zijn vooral winkels en 
bovenwoningen gelegen. Nabij gelegen winkels zijn o.a. Beter Horen, Blanc Hair & Make-up, 
Ultimo, Het Bloemenrijk, Kinderkleding Willemsen en Honkie Tonkie. Op circa 30 meter afstand 
begint de Grootestraat, die in verbinding staat met de Grote Markt (horeca) en 
winkelcentrum “De Driehoek” en winkelcentrum “De Vijfhoek”.

Parkeren

In de omgeving zijn voldoende parkeerplaatsen aanwezig (betaald). De Ganzenmarkt is op 
circa 1 minuut loopafstand gelegen. Ook is parkeren mogelijk in de nabijgelegen 
parkeergarage onder winkelcentrum De Driehoek.
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OVERIGE INFORMATIE

Aanvaarding

Aanvaarding per direct

Voorbehoud

Definitieve goedkeuring opdrachtgever en/of verhuurder. 

Informatie

Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo uitgebreid 
mogelijk te informeren. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Slechts 
de feitelijke situatie geeft u een juist beeld. 
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OVER ONS

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars heeft binnen haar 
vakgebied op een breed terrein veel kennis en 
ervaring opgebouwd en is diep geworteld in deze 
regio.

Wij streven ernaar een full-service kantoor te zijn. 
Hierdoor zijn wij in staat op alle facetten van de 
vastgoedsector onze opdrachtgevers van dienst te 
zijn. Voor ieder onderdeel staat ons kantoor garant 
voor een hoge mate van knowhow.

Het kantoor kenmerkt zich door een gezonde 
agressieve commerciële aanpak. Door de 
specialistische werkwijze en de directe 
betrokkenheid van de directieleden werkt men 
zeer resultaatgericht. Het kantoor positioneert zich 
in het hogere segment van de zakelijke 
vastgoedmarkt. Creativiteit, inventiviteit, 
betrouwbaarheid, deskundigheid en rendement 
per m² zijn kernbegrippen.

Hoedemakerplein 1 | 7511 JR  Enschede
bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl 

053 485 22 44 | snelderzijlstra.nl

Rob Temmink
053 485 22 44







Artikel 5 Centrum - Kernwinkelgebied 

• 5.1 Bestemmingsomschrijving
• 5.2 Bouwregels

o 5.2.1 Hoofdgebouwen
o 5.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen
o 5.2.3 Parkeergarage
o 5.2.4 Bouwwerken geen gebouwen zijnde

• 5.3 Afwijking van de bouwregels
• 5.4 Afwijking van de gebruiksregels



5.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor Centrum - Kernwinkelgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

• detailhandel; 
• horecabedrijven in de vorm van: 

o een café bar, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
horeca - café bar'; 

o een cafetaria, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
horeca - cafetaria; 

o een restaurant, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
horeca - restaurant'; 

• wonen, uitsluitend op de verdieping, met dien verstande dat wonen tevens op de 
begane grond is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'wonen'; 

• dienstverlening; 
• sport, uitsluitend op de verdieping en uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'sport'; 
• een ondergrondse parkeergarage met bijbehorende gebouwen en voorzieningen ter 

plaatse van de aanduiding 'parkeergarage'; 
• het behoud en de verbetering van het monumentale karakter van de bebouwing ter 

plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - gemeentelijk monument'; 

met bijbehorende gebouwen bouwwerken geen gebouwen zijnde, wegen en paden, 
parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, water en voorzieningen voor de 
waterhuishouding, tuinen en erven. 

5.2 Bouwregels 

5.2.1 Hoofdgebouwen 

Hoofdgebouwen voldoen aan de volgende kenmerken: 

• gebouwd binnen het bouwvlak; 
• de goot- en bouwhoogte bedragen maximaal de ter plaatse van de aanduiding 

'maximale goot- en bouwhoogte' aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte; 
• de gebouwen worden gebouwd met kap; 
• de dakhelling van kappen bedraagt minimaal 30° dan wel de bestaande dakhelling; 
• voor de nokrichting geldt dat deze haaks staat op de straat, dan wel de bestaande 

nokrichting, met dien verstande dat deze bepaling niet van toepassing is op 
hoekpanden. 

5.2.2 Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 

Aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen binnen en buiten het bouwvlak 
worden gebouwd en voldoen aan de volgende kenmerken: 

• overkappingen worden minimaal 2 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw of het 
verlengde daarvan gesitueerd; 



• aan- en uitbouwen en bijgebouwen op de begane grond worden minimaal 6 m achter 
de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan gesitueerd; 

• de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen 
per bouwperceel, bedraagt maximaal 50 m2; 

• de bouwhoogte van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bedraagt 
maximaal 3,5 meter. 

5.2.3 Parkeergarage 

Ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' mag een ondergrondse parkeergarage van 
maximaal twee bouwlagen worden gebouwd. 

5.2.4 Bouwwerken geen gebouwen zijnde 

De bouwhoogte van bouwwerken geen gebouwen bedraagt maximaal: 

• lichtmasten 6 m; 
• overige bouwwerken geen gebouwen zijnde 2 m. 

5.3 Afwijking van de bouwregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel: 

• 5.2.1 onder c en d voor het toestaan van een dakhelling van minimaal 0° mits dit niet 
leidt tot een onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit van het 
gebied; 

• 5.2.1 onder e voor een afwijkende nokrichting mits dit niet leidt tot een onevenredige 
aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit van het gebied. 

5.4 Afwijking van de gebruiksregels 

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 5.1 onder b voor 
het toestaan van winkelondersteunende horeca, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt 
van de bouw- en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden. 



U hebt uw zaken goed geregeld, maar in uw bedrijf 
kan er altijd iets misgaan. Wij helpen u risico’s in kaart 
te brengen en bieden u vervolgens de meest ideale 
verzekeringsoplossing.

Over ons
Wij zijn ontstaan uit een samenwerking tussen Snelder 
Zijlstra Bedrijfsmakelaars en Veldsink Velten Groep. De 
unieke combinatie van kennis van bedrijfsmatig onroerend 
goed en kennis op het gebied van risicobeheersing 
zorgt ervoor dat wij in staat zijn onze relaties een 
verzekeringspakket op maat te bieden. Of het nu 
gaat om risico’s op het gebied van aansprakelijkheid, 
bedrijfscontinuïteit, vervoer, inkomen, pensioen etc.

Profiteer mee
Profiteer mee van deze unieke combinatie! Voor vragen, 
een oriënterend gesprek en/of een gratis polischeck kun u 
contact met ons opnemen!

Ons werkveld
• Gekwalificeerde en goed opgeleide medewerkers
• Advies op basis van onze kennis van uw bedrijf
• Kennis, ervaring en diep geworteld in de regio
• Snelle schadebehandeling
• Uitgebreide risicoanalyse

Contact opnemen?
053 485 22 55
info@snelderzijlstraverzekeringen.nl

snelderzijlstraverzekeringen.nl

Denken in oplossingen!

Daniël Nijhof
Directeur

Welke risico’s wilt u 
verzekeren en welke 

draagt u zelf? Wij 
stellen een uniek 

verzekeringspakket 
samen dat past bij 

uw situatie!

Optimaal
verzekerings
pakket!


