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KANTOOR-/BEDRIJFSUNIT I.C.M. OPSLAGUNIT

Ketelmakerij 23T + 23 Hengelo
Vragen? Bel Elizabeth Molema| 053 485 22 44

Hengelo Business Box



OBJECT

Algemeen

Op het centraal gelegen bedrijventerrein Kanaalzone in Hengelo ontwikkelt Bute
Development het nieuwbouwproject Hengelo Business Box. Het nieuwbouwproject zal in de 
tweede helft van januari worden opgeleverd. Voor de verhuur bieden wij u aan een kantoor-
/bedrijfsunit (unit 23T) in combinatie met een opslagunit (unit 23S).

Bestemmingsplan

“Bedrijventerrein Twentekanaal, Noordelijke Kanaalzone” met als enkelbestemming 
‘bedrijventerrein-Industrie’ met functieaanduiding ‘bedrijf tot en met categorie 3.1’

Kadastraal (gemeenschappelijk perceel)

Gemeente Hengelo (O)
Sectie K
Nummer 3886
Groot 3675 m²

Bouwjaar

Oplevering eind januari 2023.
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Indeling en oppervlakte(en)

De totale verhuurbare oppervlakte van het onderhavige object bedraagt circa 153 m² en is 
als volgt onderverdeeld: 

De oppervlakten zijn gemeten door verhurend makelaar uit een kopie bouwtekening. Het opgegeven metrage is derhalve 
indicatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend noch kan er sprake zijn van enige verrekening achteraf.
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Bouwlaag Omschrijving Oppervlakte

Begane grond kantoor-/bedrijfsunit

(unit 23T)

56 m²

Verdieping kantoor-/bedrijfsunit

(unit 23T)

56 m²

Begane grond bedrijfsunit

(unit 23S)

41 m²

Totaal 153 m²



OPLEVERINGSNIVEAU

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

Algemeen

- Entree met loopdeur

- Elektrische overheaddeur

- Monolithische afgewerkte betonvloer (BG)

- Cement dekvloer (verdieping)

- Meterkast

- Draai-/kiepramen (deels)

- Toilet met urinoir in kantoorunits
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Algemeen (vervolg)

- Wandcontactdozen 

- LED-verlichting

- Wandcontactdozen 230V op verdieping

- Verwarming/koeling middels een multi-split dak-unit in kantoorunit

- Dakluik in opslagunit

- Leiding voor plaatsing laadpaal
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HUURGEGEVENS

Huurprijs

Per maand, te vermeerderen met btw.

Huurtermijn

In overleg.

Verlengingstermijn

In overleg.
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Omschrijving Omschrijving Oppervlakte Huurprijs

te vermeerderen met btw

Ketelmakerij 23T kantoor-/bedrijfsunit ca. 112 m² € 995,-- per maand

Ketelmakerij 23S bedrijfsunit ca. 41 m² € 350,-- per maand



Opzegtermijn

12 maanden voorafgaande aan de expiratiedatum.

BTW

Er is sprake van een verhuur met btw. Indien huurder niet voldoet aan de fiscale 90% btw-
norm zal er een btw-vervangende opslag worden berekend.

Zekerheidsstelling

Doorlopende bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur inclusief 
eventuele servicekosten en inclusief btw.

Indexering

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het 
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI - Alle huishoudens 
(2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal 
nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar.
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LOCATIE

Bereikbaarheid

De bedrijfs- en opslagunits zijn gelegen op het nieuwe gedeelte van bedrijventerrein 
Kanaalzone, dicht bij het centrum van Hengelo nabij de Laan van Hart van Zuid.                    
De A35 ligt op slechts 2 rijminuten en is dus zeer goed bereikbaar.

Locatieaanduiding-/omgevingsfactoren

Het bedrijventerrein laat zich kenmerken door zakelijke dienstverlening en perifere 
detailhandel. 

De opzet van het bedrijventerrein is hoogwaardig en bestemd voor een breed scala aan 
bestaande en nieuwe bedrijven die op zoek zijn naar ruimte in de regio Hengelo. Zowel 
lokale, regionale als (internationale bedrijven uit de dienstverlening, groothandel, 
bouwwereld, licht industrie en logistiek zijn gevestigd in de omgeving van de Kanaalzone.

Parkeren

Ten behoeve van beide bedrijfsunits is elk 1 parkeerplaats beschikbaar op het buitenterrein.
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OVERIGE INFORMATIE

Aanvaarding

Aanvaarding per 01 februari 2023.

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

Elizabeth Molema
053 485 22 44



BIJLAGEN



Bedrijventerrein Twentekanaal, Noordelijke Kanaalzone 

Artikel 3 Bedrijventerrein - Industrie 

3.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijventerrein - Industrie' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijven, zoals deze zijn genoemd in Bijlage 1 Staat van Inrichtingen onder de categorieën 1, 2, 3.1, 3.2 

en 4.1 én voor zover deze qua categorie overeenkomen met de ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot 

en met categorie - (waarde)' aangeduide milieucategorieën; 

b. perifere detailhandel, uitsluitend in de vorm van handel in auto's, boten, caravans en grove 

bouwmaterialen c.q. bouwstoffen; 

met tevens ondergeschikt: 

c. tuinen, erven en terreinen; 

d. parkeervoorzieningen; 

e. fietsenstallingen: 

f. groenvoorzieningen; 

g. interne ontsluitingswegen ten behoeve van aanliggende bedrijven; 

h. wegen en paden; 

i. water en voorzieningen ten behoeve van afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater; 

j. watergangen, met dien verstande dat op de gronden gelegen binnen een strook van maximaal 5 meter 

aan weerszijden van de watergangen (keurzone), uitsluitend voorzieningen ten behoeve van het 

waterstaatkundig beheer zijn toegestaan; 



k. kunstwerken; 

l. nutsvoorzieningen; 

met de daarbij behorende: 

m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

3.2 Bouwregels 

3.2.1 Algemeen 

Op of in deze gronden zijn uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan, die ten 

dienste staan van deze bestemming, niet zijnde geluidsgevoelige gebouwen en / of terreinen. 

3.2.2 Bedrijfsgebouwen 

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. een bedrijfsgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 

b. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 2 meter te bedragen, dan 

wel 0 meter, voor wat betreft de zijde van het gebouw welke aaneen wordt gebouwd met het gebouw op 

het naastgelegen perceel; 

c. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan de ter plaatse van de aanduiding 

'maximale bouwhoogte' aangegeven bouwhoogte, dan wel de bestaande bouwhoogte voor het 

bestaande gebouw indien deze meer bedraagt; 

d. de bebouwde oppervlakte mag per bouwperceel niet meer bedragen dan het ter plaatse van de 

aanduiding 'maximum bebouwingspercentage' toegestane bebouwingspercentage, danwel de 

bestaande oppervlakte indien deze meer bedraagt. 

3.2.3 Ondergrondse gebouwen 

Voor het bouwen van ondergrondse gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan; 

b. voor ondergrondse gebouwen geldt geen bebouwingspercentage; 

c. de verticale bouwdiepte van een ondergronds gebouw bedraagt maximaal 4 meter. 

3.2.4 Nutsvoorzieningen 

Binnen deze bestemming mogen nutsvoorzieningen worden gebouwd waarbij voor gebouwen van openbaar nut, 

zoals voorzieningen voor telecommunicatie, water- en energiedistributie geldt, dat de bebouwde oppervlakte niet 

meer dan 50 m² en de bouwhoogte niet meer dan 5 meter mag bedragen. 

3.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 

b. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 3 meter bedragen met dien verstande dat 

de hoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de naar de weg gekeerde gevel ten hoogste 1 meter 

mag bedragen; 



c. kunstobjecten en bouwwerken ten behoeve van verlichting, geleiding, beveiliging en regeling van het 

verkeer mogen maximaal 7,5 meter hoog zijn. 

d. silo's, opslagbunkers, (portaal)kranen en daarmee gelijk te stellen bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

mogen niet meer bedragen dan 20 meter, danwel de bestaande hoogte indien deze meer bedraagt; 

e. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 meter bedragen, 

danwel de bestaande hoogte indien deze meer bedraagt. 

3.3 Afwijken van de bouwregels 

3.3.1 Bouwdiepte van ondergronds gebouw 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.3 onder c. 

en toestaan dat de bouwdiepte wordt vergroot, mits de extra bouwdiepte leidt niet tot een onevenredige 

aantasting van de verkeersontsluitings- en parkeersituatie ter plaatse. 

3.3.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.5. onder a. 

teneinde het oprichten van bouwwerken, geen gebouwen zijnde buiten het bouwvlak toe te staan, mits wordt 

voldaan aan de volgende bepalingen: 

a. de verkeersveiligheid mag niet in gevaar worden gebracht; 

b. de stedebouwkundige kwaliteit van de omgeving mag niet onevenredig worden aangetast. 

3.4 Specifieke gebruiksregels 

3.4.1 Strijdig gebruik 

Onder strijdig gebruik in de zin van artikel 2.1. eerste lid onder c Wabo wordt in ieder geval begrepen het gebruik 

van de in de bestemming aangegeven gronden en de daarop voorkomende bouwwerken c.q. gebouwen of delen 

daarvan ten behoeve van: 

a. een seksinrichting; 

b. het verkopen van motorbrandstoffen; 

c. detailhandel, met uitzondering van internethandel en/of telefonische colportage en/of het bezorgen van 

door particulieren gekochte goederen en/of perifere detailhandel als bedoeld in artikel 3.1 onder b; 

d. een bedrijfswoning; 

e. solitaire kantoren; 

f. geluidgevoelige functies. 

3.5 Afwijken van de gebruiksregels 

3.5.1 Afwijken bedrijven 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 3.1 onder 

a. en b. en toestaan dat bedrijven die zijn opgenomen in Bijlage 1 Staat van Inrichtingen in één categorie hoger 

dan de maximaal toegestane categorie, zich binnen deze bestemming kunnen vestigen, mits wordt voldaan aan 

de volgende bepalingen: 



a. aangetoond wordt dat het bedrijf qua aard, omvang en milieuhinder vergelijkbaar is met de bedrijven die 

maximaal zijn toegestaan; 

b. hiertoe wordt advies ingewonnen bij een terzake deskundige. 



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!


