Wilt u ook een opslag- of bedrijfsbox op een beveiligde plek, met
de juiste maat, voor een scherpe prijs?

Een ideale bedrijfsruimte, opslagruimte, werkplaats of stalling:
dat zijn de bedrijfs- en opslagboxen van Boxcomplex!

KOPEN OF HUREN BIJ BOXCOMPLEX:
EEN GOEDE BESLISSING!
www.boxcomplex.nl

Bel: 085 - 773 1802

Boxcomplex
Boxcomplex is gevestigd op een beveiligd bedrijventerrein met een aantal zelfstandige bedrijfsen opslagruimten van hoge kwaliteit, voorzien van electra en eigen adres en brievenbus. Het
MKB, startende ondernemers, ZZP’ers en doe-het-zelvers vinden er hun ideale werkplek, maar
ook voor de opslag van goederen of stalling van (bedrijfs)voertuigen zijn de ruimtes interessant.
De units zijn geschakeld, ruim opgezet en opgetrokken uit hoogwaardig gewapend beton, wat de
ruimtes zeer onderhoudsvriendelijk maakt. Gelegen op straatniveau rijdt u de (bedrijfs)wagen tot
vlak voor de deur, of bij de lift en trap voor de verdieping! Het complex is 24/7 toegankelijk via een
elektrisch schuifhek dat voorzien is van een toegangscontrolesysteem. Verder is er op het terrein een
gemeenschappelijke sanitaire ruimte aanwezig, buitenverlichting en camerabeveiliging.
U kunt uw unit geheel naar eigen wens inrichten, bijvoorbeeld als:
o
werkplaats of bedrijfsruimte
o
op- of overslag van bijvoorbeeld voorraden, archief, gereedschap en materiaal;
o
stalling van auto, boot, camper, oldtimer, motor, aanhangwagen, bedrijfsbus e.d.;
o
uitvalsbasis voor koeriersdiensten;
o
satellietvestiging voor uw bedrijf.

“ Kwalitatief, hoogwaardig en compleet”

Kopen of huren bij Boxcomplex: een goede beslissing
o
o
o
o
o

ideale ruimte om een bedrijf te starten of vestigen
multifunctioneel, kwaliteit en compleet
scherp geprijsd
goed beveiligd en 24/7 bereikbaar
een bewezen concept

Boxen
De boxen van Boxcomplex zijn van de hoogste kwaliteit en hebben alle benodigde certificaten van
gezaghebbende instituten, zoals het NL BSB, KOMO en TNO.
Op de constructie van de ruimtes wordt 5 jaar garantie verleend.

We hebben diverse afmetingen aan boxen met een grote variatie aan opties.
De extra opties zijn bv. een vloercoating, krachtstroom, water in de box, lichtkoepel,
loopdeur, alarminstallatie, verwarming, extra verlichting ofwel veel maatwerk is mogelijk.
Met deze boxen spreken we een grote doelgroep aan en kunnen gebruikers binnen het
complex doorgroeien.

Types

BOXCOMPLEX TYPE 1

BOXCOMPLEX TYPE 2

[ 3m x 3m x 2,5m ]
[ 3m x 4,5m x 2,5m ]
[ 3m x 5m x 2,5m ]

[ 3m x 6m x 2,5m ]
[ 3,5m x 6m x 2,5m ]
[ 3m x 7m x 2,5m ]

BOXCOMPLEX TYPE 3
[ 3m x 7m x 3m ]

www.boxcomplex.nl

BOXCOMPLEX TYPE 3D
[ 2x 3m x 7m x 3m ]

BOXCOMPLEX TYPE 2D
[ 2x 3m x 6m x 2,5m ]

BOXCOMPLEX TYPE 4
[ 3,5m x 9m x 3,5m ]
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Multifunctioneel
U kunt een bedrijfs- c.q. opslagruimte van Boxcomplex zowel kopen als huren. De ruimten zijn
uitermate geschikt als werkplaats; webshop; logistieke op- en overslag; stalling van (bedrijfs-)auto’s
en opslag van voorraden of administratie. Vanzelfsprekend is het toegestane gebruik afhankelijk van
het vigerende bestemmingsplan.
Koop: vanwege de lage aanschafkosten en het fiscale voordeel voor ondernemers (28%
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)), afschrijving en de BTW aftrek) is een ruimte van
Boxcomplex zijn geld meer dan waard. Doordat de boxen zijn voorzien van een huisnummer en een
brievenbus kunt u uw box als bedrijfsruimte inschrijven bij de KvK.
Huur: uw box is direct klaar voor gebruik en u kunt 24/7 terecht op het goed beveiligde terrein.
Dankzij de vele gebruiksmogelijkheden en de goede ligging van het complex bent u van alle
gemakken voorzien, en dat tegen aantrekkelijke prijzen. De minimale huurtermijn is 1 jaar.
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