
 
 

Aangeboden: 
 

9 multifunctionele geschakelde units! 
 



 

 

 
 

Buitenzijde unit 
 

Deze unit is goed onderhouden. Voorzien van degelijk 
hang- en sluitwerk, geïsoleerde en onderhoudsarme 

buitengevelbeplating, ramen en deuren en dak-, 
wand- en vloerisolatie. Ze beschikt over ingebouwde 

zonwering (SunCircle® screens) 



 

 

Ruim opgezette ruimten 
 

De unit is ingericht en gebruikt als tijdelijke klaslokalen en 
een centrale ontvangsthal. Het gebouw heeft een moderne 

inwendige hoogte van 2,90 m1. De ruimten zijn net 
onderhouden en beschikken over centrale verwarming en 

verlichting. Ze zijn volledig voorzien van tapijt / 
marmoleum. Unit is geschikt als kantoor, woonplek of 
opslagruimte. Ook als tijdelijke woon- en leefruimte.  



 

 
Systeemplafonds 

 

De aanwezige systeemplafonds verkeren in een 
goede staat.  De plafonds zijn voorzien van 

energiezuinige TL- verlichting en armaturen.  



 

 

Sanitair 
 

De unit beschikt over voldoende sanitair.  
Er zijn twee toiletruimtes, keramische 

wastafels en twee compacte keukenblokjes 
en diverse kranen. 



 

 

Installatieapparatuur 
 

De unit beschikt over een eigen systeemruimte. Daarin 

bevind zich een AWB® ThermoMaster2HR ketel met 

expansievat. Deze ketel is in 2013 onderhouden. Tevens 

aanwezig een HOLEC® drie groepen meterkast. Unit is ruim 

voorzien van contactdozen, aansluitpunten en van splitter. 



 

 

Veiligheidsvoorzieningen 
 

Het gebouw heeft de vereiste veiligheidsvoorzieningen. Inbraaksignalering, 
brandblussers (gecontroleerd in 2013), brand- en rookmelders en 

brandalarm. Eenvoudig programmeerbare Honeywell® thermostaat, 

vluchtroute signalering, etc. 



 

  

Deuren en ramen 
 

De unit beschikt over nette, stevige en onderhoudsvrije kunststof deuren 
en ramen met degelijk hang- en sluitwerk. De ramen hebben ideale draai / 

kiepsluitingen en zorgen voor voldoende licht in de ruimten.  
De binnenruimten zijn voorzien van solide afsluitbare deuren met 

cilindersloten. De binnendeuren zijn voorzien van bovenlichten met glas. 



 

 

v 

Sunscreens & 
hang- en sluitwerk 

 

Unit beschikt over inbouw zonwering met alu-geleiders 

(SunCircle® screens). Deze zijn binnen te bedienen en  

verkeren in goede staat. De kunststofkozijnen zijn 
voorzien van zonwerende dubbele beglazing en draai- / 

kiepsluitingen. Deuren voorzien van cilinderslot. 
 



Interesse?  
 

Bel of stuur een e-mail! 
 

Maak een afspraak voor een bezichtiging van de units en informeer naar de 
voorwaarden. Diverse overname constructies zijn mogelijk.  

Wij denken graag met u mee! 
 



9 multifunctionele geschakelde units! 

Specificatie: 

1x 9 Geschakelde units gelegen aan de Remigiustraat 5 te Weerselo. De 
buitenafmeting van de geschakelde unit is L 1800cm x B 900cm x H 323cm. 
Oppervlakte: 162 m2. Het gebouw bestaat uit 9 deelunits. 
 
Deze geschakelde unit is voorzien van CV ketel, radiatoren, verlichting, elektra, 
toiletruimte, rolluiken. Het wordt geleverd exclusief de roerende zaken.  

Een gebruikt gebouw, maar verkerend in een goede conditie. Met geringe 
aanpassingen ook prima te benutten als woonverblijf, studentenwooneenheden, 
huisvesting werknemers, tijdelijke winkel of clubgebouw. 

Het huurcontract, ingegaan op 23/10/2003, is onlangs beëindigd en de unit is per 
direct beschikbaar. De locatie kent een ruime toegangspoort (zijingang) en is 
bereikbaar voor vrachtwagens. 

Levering: We bieden een passende oplossing. Overname of huur, demontage, 
gawalo-werk, transport, eventueel montage, wind en waterdichte oplevering. 
 

Prijzen: Adviesprijs Units v.a. slechts € 45,- p. m2*, inclusief de genoemde 
voorzieningen. Ook te huur v.a. slechts € 2,- p. m2 p. maand*.  

Kortom: veel unit voor een kleine prijs!    

* (De)montage, Gawalo-werk en transport worden separaat berekend. 

Voor meer info en contact: 
 

A. Kaminski    a.kaminski@kpnmail.nl    T: 06 - 50427662 

 

 

 

 

 

 


