
Kamperstraat 24-24a, Deventer
Vrijwillige online veiling 15 november 2018 om 10.30 uur
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De objecten zijn gelegen aan de Kamperstraat 24 & 24a te Deventer en bevinden zich op het

bedrijventerrein Bergweide. De objecten zijn uitstekend te bereiken met de auto. De “Hanzetrace”

(N348) is nabij gelegen en brengt u in enkele minuten naar de rijksweg A1 en het centrum van

Deventer. Ook met het openbaar vervoer zijn de panden goed bereikbaar.

Het object aan de Kamperstraat 24 betreft een (gedeeltelijk) verhuurd bedrijfsgebouw met in totaal

1.381 m² VVO (NEN 2580). Het bedrijfsgebouw is verdeeld over een kelder, begane grond en

eerste verdieping. In totaal bevinden zich 31 units in het gebouw, welke thans afzonderlijk worden

verhuurd. Verhuur is al mogelijk vanaf ca. 15 m².

Het object aan de Kamperstraat 24a betreft een volledig verhuurde bedrijfshal van 484 m² VVO

(NEN 2580) en is verdeeld over een begane grond en eerste verdieping.

Parkeren is mogelijk op eigen terrein.

Op de volgende pagina treft u de huurlijst aan.



HUURLIJST
Huurder Adres Metrage (m²) ¹ Startdatum Expiratiedatum Verlengingsperiode Indexatiedatum Jaarhuur²

Leegstand (Kelder) Kamperstraat 24 Kelder - - - - € 0

Huurder (kelder) Kamperstraat 24 Kelder 1-4-2017 31-3-2019 99*1y 1-4-2019 € 9.725

Huurder (unit 0.1) Kamperstraat 24 17 1-7-2017 30-6-2019 99*1y 1-1-2019 € 2.364

Huurder (unit 0.2 & 0.3)³ Kamperstraat 24 34 1-8-2017 30-9-2019 99*1y 1-1-2019 € 4.750

Leegstand (unit 0.4a) Kamperstraat 24 15 - - - - € 0

Leegstand (unit 0.4b) Kamperstraat 24 15 - - - - € 0

Leegstand (unit 0.5a) Kamperstraat 24 9 - - - - € 0

Leegstand (unit 0.5b) Kamperstraat 24 12 - - - - € 0

Huurder (unit 0.6 & 0.7) Kamperstraat 24 71 1-9-2017 31-8-2019 99*1y 1-1-2019 € 6.090

Leegstand (unit 0.8) Kamperstraat 24 51 - - - - € 0

Huurder (unit 0.9) Kamperstraat 24 34 1-3-2018 30-11-2018 99*3m 1-1-2019 € 3.600

Leegstand (unit 0.11) Kamperstraat 24 24 - - - - € 0

Huurder (unit 0.12)⁴ Kamperstraat 24 19 15-10-2016 1-11-2018 Onbepaalde tijd 1-1-2019 € 1.622

Leegstand (unit 0.13) Kamperstraat 24 18 - - - - € 0

Huurder (unit 0.14-0.18) Kamperstraat 24 150 1-5-2018 30-4-2020 99*2y 1-1-2019 € 13.500

Leegstand (unit 1.1) Kamperstraat 24 63 - - - - € 0

Huurder (unit 1.1a) Kamperstraat 24 15 1-8-2017 31-12-2018 99*3m 1-1-2019 € 2.156

Leegstand (unit 1.2) Kamperstraat 24 24 - - - - € 0

Leegstand (unit 1.3) Kamperstraat 24 18 - - - - € 0

Huurder (unit 1.4) Kamperstraat 24 20 6-7-2018 5-7-2019 99*3m 1-1-2019 € 2.100

Leegstand (unit 1.5) Kamperstraat 24 22 - - - - € 0

Leegstand (unit 1.6) Kamperstraat 24 27 - - - - € 0

Leegstand (unit 1.7) Kamperstraat 24 24 - - - - € 0

Leegstand (unit 1.8) Kamperstraat 24 19 - - - - € 0

Leegstand (unit 1.9) Kamperstraat 24 18 - - - - € 0

Leegstand (unit 1.10) Kamperstraat 24 26 - - - - € 0

Leegstand (unit 1.11) Kamperstraat 24 21 - - - - € 0

Leegstand (unit 1.12) Kamperstraat 24 39 - - - - € 0

Leegstand (unit 1.13) Kamperstraat 24 37 - - - - € 0

Leegstand (unit 1.14) Kamperstraat 24 34 - - - - € 0

Huurder Kamperstraat 24a⁵ Kamperstraat 24a 380 1-12-2009 30-11-2019 99*5y 1-1-2019 € 18.504

Totaal 1.256 € 64.410
¹ Betreffen de contractuele meters. 

² Betreffen jaarhuren incl. servicekosten. Servicekosten worden door de verhuurder aan het einde van het jaar niet verrekend. 

³ BTW compensatie van € 23,75 per maand. Onderhuur aan derde partij.

⁴ Huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

⁵ Huurder ontvangt een huurkorting van € 425,25 per maand. De huurkorting wordt maandelijks via een credit-nota verrekend. 
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FACTSHEET
KADASTRALE INFORMATIE

Adres Kamperstraat 24-24a

Kadastrale gemeente Deventer

Sectie en Nummer
C 1245
C 1249

Perceel
1245: 1.750 m²
1249: 525 m²

Eigendomssituatie Vol eigendom

OVERIGE INFORMATIE

Bestemmingsplan

Bedrijventerrein
Bestemmingsplan - “Bergweide, 
Kloosterlanden – Hanzepark, 
Veenoord”
Bron: ruimtelijkeplannen.nl

Bouwjaar
Kamperstraat 24 - 1961
Kamperstraat 24a - 1959
Bron: BAG Viewer

Opleveringsniveau “as is, where is”, met alle daarbij 
behorende rechten en aanspraken, 
bekende en onbekende, zichtbare en 
onzichtbare gebreken, heersende en 
lijdende erfdienstbaarheden, 
kwalitatieve rechten, en vrij van 
hypotheken, beslagen en 
inschrijvingen daarvan. Bovendien 
aanvaardt Koper de feitelijke 
omstandigheden van het object met 
betrekking tot de constructie, de 
gebruikte materialen, waaronder 
eventueel asbest, eventuele 
bodemverontreiniging, de toestand 
van technische installaties en 
dergelijke.

Bron: Kadaster en BAG Viewer
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PROCESBESCHRIJVING

TOEGANG DATAROOM

Wilt u toegang tot de dataroom dan kunt u een e-mail sturen naar 

ellen.coule@cbre.com. 

Alvorens wij u toegang tot de dataroom mogen verschaffen dient u 

het Procesdocument te ondertekenen en aan ons te retourneren. U 

kunt dit document opvragen via de mail: ellen.coule@cbre.com. 

VEILING

Datum veiling

15 november 2018 om 10:30 uur.

Onderhandse bieding

Voor verdere informatie betreffende de onderhandse bieding zie 

Procesdocument Verkoop.

Bezichtigingsdata

31 oktober 2018 & 9 november 2018

Bezichtigingen zijn uitsluitend op afspraak  

AANMELDEN BOG-AUCTIONS

Indien u voornemens bent een bieding uit te brengen via het platform 

BOG-Auctions.com dient u zich tijdig vooraf te registreren. Meer 

informatie vindt u op BOG-Auctions.com

PROJECTNOTARIS

Smalbraak Notarissen

mr. S. Kuipers

Boedekerstraat 9

7411 RZ Deventer

Telefoon: +31 570 612 737

E-mail: kamperstraat24@smalbraak.nl



4. DISCLAIMER

CBRE B.V. (“CBRE”) is door de “Verkoper” aangesteld als haar 

exclusieve adviseur ten aanzien van  de geplande verkoop van het 

onroerend goed (het “Vastgoed”) aan de Kamperstraat 24-24a te 

Deventer (de “Transactie”). CBRE is door de Verkoper geautoriseerd, 

uitsluitend in de capaciteit als adviseur van de Verkoper, om namens 

de verkoper deze beknopte samenvatting (de “Samenvatting”) te 

verschaffen aan in aankoop van het Vastgoed geïnteresseerde 

partijen (de “Potentiele Kopers”) dit met als enige doelstelling om de 

Potentiele Kopers te assisteren in hun evaluatie van en nader 

onderzoek naar het Vastgoed en de Transactie.  Deze Samenvatting 

behelst geen aanbod of uitnodiging van de Verkoper en/of CBRE tot 

het aangaan van de Transactie of toezegging of aanbeveling om de 

Transactie tot stand te brengen.  Potentiele Kopers worden 

beschouwd als professionele investeerders die geacht worden 

voldoende expertise en ervaring te hebben om de verschillende 

aspecten en risico’s van de Transactie te overzien en die waar nodig 

eigen adviseurs zullen inschakelen.  Elke Potentiele Koper wordt 

aangeraden om onafhankelijk juridisch, financieel, fiscaal of ander 

noodzakelijk advies in te winnen.  Alle kosten die Potentiele Kopers 

maken in verband met de onderzoek en evaluatie van de Transactie 

zijn voor rekening en risico van die Potentiele Kopers, tenzij anders 

overeengekomen.

De Samenvatting is opgesteld om Potentiele Kopers te informeren over 

de Transactie.  De Samenvatting is geen compleet overzicht of 

opsomming van alle informatie die Potentiele Kopers willen hebben of 

nodig hebben om te beslissen of zij willen bieden op het Vastgoed.  De 

Verkoper en CBRE en hun respectievelijke dochtermaatschappijen, de 

aan hen gelieerde ondernemingen, medewerkers en agenten sluiten 

expliciet enige aansprakelijkheid uit die wellicht zou kunnen 

voortkomen uit deze Samenvatting of enige andere in het kader van de 

Transactie verstrekte informatie (de “Informatie”) en eventuele fouten 

op omissies hierin.  Specifiek wordt er door de Verkoper en/of CBRE 

geen verklaring of garantie gegeven inzake de haalbaarheid of 

redelijkheid van enige in de Informatie opgenomen projectie, targets, 

schatting, vooruitzichten of financiële gegevens.  Elke Potentiele Koper 

zal onafhankelijk het Vastgoed, de Transactie en de Informatie moeten 

onderzoeken en evalueren.  Noch de Verkoper, noch CBRE hebben een 

verplichting om additionele informatie te verstrekken, de Samenvatting 

en/of Informatie aan te passen of bij te werken of enige onjuistheden 

aan te geven of aan te passen die op enig moment mogen blijken.

CBRE treedt met betrekking tot de Transactie op als exclusief adviseur 

van de Verkoper en zal derhalve andere partijen (onafhankelijk van of 

zij wel of niet de Samenvatting en/of Informatie hebben ontvangen) niet 

beschouwen als cliënt of opdrachtgever in relatie tot de Transactie.
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CBRE B.V.

Gustav Mahlerlaan 405

1082 MK Amsterdam

mevr. E. van Hoogevest-Coule

E ellen.coule@cbre.com

T +31 20 62 62 691


