
 

  

AMBACHTSTRAAT 46 
Venray 

Aan de rand van het bedrijventerrein Smakterheide staat dit 
unieke en perfect geoutilleerd bedrijfspand met een 
uitstekende ligging t.o.v. Nijmegen, Venlo en Eindhoven. De 
term uniek doet recht!  
Een Bovengemiddelde bouwwijze met dito materiaalgebruik. 
Het object heeft een kantooroppervlakte van VVO ca. 1.242 
m² en een bedrijfshal van VVO ca. 1.395 m² op een perceel 
van 5.660 m². Het bestemmingsplan laat een milieu categorie 
4 toe met een maximale bouwhoogte van 12 meter. 
 
Het bebouwbaar percentage ligt momenteel tot 70%, dit 
betekend dat hier volop uitbreidingsmogelijkheden liggen 
indien gewenst. 
 
Is uw interesse gewekt of wenst u verdere informatie? Dan 
nodigen wij u graag uit voor een bezichtiging!  

 
Bouwjaar : 2006  
Perceel  : 5.660 m² 
V.V.O  : 2.638 m² 

 
 
 
 
 

 

VRAAGPRIJS 
€ 2.295.000 k.k. 

Peelrand Bedrijfsonroerendgoed 
(0478) 56 88 46 | info@peelrand.com | www.peelrand.com 
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AANZICHT 
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AANZICHT  
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HET ATRIUM 

KANTOOROPPERVLAKTE (ca.  1.242m²) 
Via een impulsante entree is dit bedrijfspand 
bereikbaar. Het atrium wat thans gebruikt wordt als 
showroom verbindt de kantoorruimtes zowel op 
begane grond als ook de 1ste verdieping (via een 
loopbrug) met elkaar. Diverse kantoorruimtes welke te 
gebruiken zijn als kantoortuin zijn flexibel in te delen 
vanwege het Metal Stud systeem. Op de eerste etage 
is kantine gesitueerd evenals een presentatieruimte. 
Sanitair bestaat uit toiletgroepen is luxe uitgevoerd. 
Opvallend is de grote hoeveelheid daglicht toetreding 
door de grote raampartijen. 
 
Op het gebied van klimaat is er gekozen voor 
vloerverwarming op de begane grond en op de eerste 
verdieping zijn radiatoren geplaatst. Als 
ventilatiesysteem wordt gebruikgemaakt van een 
luchtbehandeling systeem 
 
De afwerking in de diverse ruimtes  is erg goed te 
noemen. Een combinatie van tegels en tapijt op de 
vloer, de wanden zijn gespoten en er is gekozen voor 
een systeemplafond voorzien van led verlichting. 
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HET ATRIUM 



 

6 

KANTOORRUIMTE 
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KANTOORRUIMTE 
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KANTOORRUIMTE 
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KANTOORRUIMTE 
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KANTOORRUIMTE 
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KANTOORRUIMTE 1e VERDIEPING 
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KANTOORRUIMTE 1e VERDIEPING 
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VERGADERRUIMTE 1e VERDIEPING 
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KANTINE 
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ARCHIEF/LABORATORIUM 
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BEDRIJFSHAL 

BEDRIJFSHAL  (ca. 1.395 m²) 
De bedrijfshal heeft een VVO van 1.049m² op de begane 
grond en een VVO 345 m² op de 1ste verdieping. In de 
bedrijfshal ligt een gevlinderde betonvloer, wand- en 
plafondafwerking middels geïsoleerde 
damwandprofielplaten. Er is gekozen voor een Tl-
verlichting (LED). Verwarming vindt plaats doormiddel van 
gasheathers.  
 
Er is een roldeur geplaatst van 4,5 breed, met een 
separate loop deur. 
 
 
Het buitenterrein is volledig verhard middels betonklinkers. 
Middels een 2-tal inritten is het terrein bereikbaar.  
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BEDRIJFSHAL 
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BEDRIJFSRUIMTE 1e VERDIEPING 


