INFORMATIE
MEMORANDEM

Demontabele
parkeergarage

Optioneel volledig
energieneutraal door
zonnepanelen

Verdiepingen
4 (begane grond t/m verdieping 4)
BVO
11.200 m²
Afmetingen
70 meter x 42 meter
Benodigd voor plaatsing
½ hectare
Parkeerplaatsen
488

Deze demontabele parkeergarage is te verplaatsen en daarom ideaal in te
zetten als tijdelijke parkeeroplossing: duurzaam en financieel aantrekkelijk.
De garage is uitgerust met een slagboom en betaalautomaat en alle vier de
verdiepingen zijn volledig voorzien van parkeerfaciliteiten. Aan de zijkant van
het gebouw is een hellingbaan gesitueerd. De gehele bouwstructuur bestaat
uit een staalconstructie met prefab betonnen TT-liggers als vloeren.

Volledige
service
Fleet Parking
na aankoop
Als expert op het gebied van
mobiliteitsoplossingen biedt
Fleet Facilities verschillende
aanvullende services aan.

Parking Services
Fleet Facilities neemt zowel de verplaatsing als de exploitatie

Optionele zonnepanelen zorgen ervoor dat de parkeergarage

van de parkeergarage volledig uit handen.

zelfvoorzienend is en de overcapaciteit kan worden terug
geleverd aan het net. Door elektrische laadstations te plaatsen

Share Facilities

Contact
Paul Bloemen

Mogelijkheid tot energieneutrale parkeerfaciliteit

kan de opgewekte elektriciteit hier ook voor ingezet worden.

Een deelautoconcept waarbij elektrische auto’s in besloten kring

De zonnepanelen kunnen hiervoor boven de auto’s geplaatst

gedeeld worden. Via de FleetFacilities-app kunnen gebruikers de

worden, zodat de bovenste verdieping vrij blijft voor parkeren.

auto’s reserveren, gebruiken en afsluiten.
Gevelmogelijkheden
Charge Facilities

paul@fleetfacilities.com

Indien gewenst plaatst Fleet Facilities laadpalen voor elektrische

+31 652077921

auto’s in de parkeergarage: dit kan op basis van lease of koop.

Met optionele gevelbekleding krijgt de parkeergarage eenvoudig
de gewenste uitstraling.

Disclaimer
Alle informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De informatie weergegeven in onderhavige presentatie is een momentopname (01-04-2020)
en geeft de globale beschrijving van het project, hetgeen derhalve aan wijziging(en) onderhevig kan zijn. Fleet Facilities heeft haar uiterste best gedaan om de informatie zo zorgvuldig als
mogelijk weer te geven, doch kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de juistheid en compleetheid van de informatie.

Fleet Parking B.V.
Hambakenwetering 8b
5231 DC ‘s-Hertogenbosch
Tel: +31 (0)73 547 42 32
info@fleetfacilities.com

Overig
Verkoper is op geen enkele wijze gehouden om enig ontvangen voorstel te accepteren, beoordelen of overwegen. Tevens heeft de verkoper geen enkele verplichting om een ontvangen
indicatief voorstel te accepteren, ongeacht de hoogte van dit voorstel en hoe het zich moge verhouden tot andere ontvangen voorstellen. Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om
zonder opgaaf van reden en zonder dat hier enige financiële verplichting tegenover staat om op ieder gewenst moment het verkoopproces aan te passen en/of te beëindigen of communicatie
over het verkoopproces te beëindigen. Tevens behoudt verkoper zich het recht voor exclusief in gesprek te treden, zonder hier andere potentiële kopers over te informeren. Verkoper of enige
hieraan gelieerde partij(en) zijn op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van enige kosten die de kandidaat koper(s) maken ten behoeve van onderhavige voorgenomen transactie.
Onderhavig Investment Memorandum of enigerlei informatie wordt geheel vrijblijvend verstrekt en kan op geen enkele wijze leiden tot een verplichting van verkoper om een onderhandeling
aan te gaan voor de in het Investment Memorandum omschreven propositie.

