
 
De Rotonde l igt op een geweldige zichtlocatie in het centrum van 
Hoogerheide, gemeente Woensdrecht. De gemeente vervult een 
centrumfunctie voor de omliggende kernen. De Rotonde is vanuit de 
regio Zeeland, West-Brabant en zelfs België zeer gemakkeli jk te bereiken 
met de auto, bus en f iets . 
De Rotonde biedt meerdere behandelruimtes voor zorg gerelateerde 
functies, die zich met name richten op het kind. Uiteraard zi jn 
andersoortige maatschappeli jke functies ook welkom mits ze bi jdragen 
aan een multidiscipl inair zorgcentrum.  
Het is een markant gebouw en is aan de buiten- en binnenzijde totaal 
getransformeerd om de herkenbaarheid en aantrekkel i jkheid van het 
gebouw en haar functies te vergroten. Er is gekozen voor een 
hoogwaardige aankleding die aansluit bi j  de diverse gebruikers .  

 De Units 
De Rotonde heeft in april 2014 haar deuren geopend en is momenteel volledig operationeel. 
Tijdens de realisatie heeft De Rotonde voortdurend overleg gehad met toekomstige huurders 
en rekening gehouden met de specifieke eisen van diverse zorgverleners. Dit betekent dat 
alle organisaties of praktijken optimaal gehuisvest kunnen worden. De Rotonde is zo een 
maatpak geworden voor ondernemers die samen een unieke combinatie vormen voor 
cliënten uit de weide omtrek.  

 Huurpri js  
De huurprijzen van de beschikbare praktijkruimtes vindt u op de volgende pagina. 
Onderstaande all-in-huurprijzen zijn indicaties waarbij de specifieke oppervlaktes en ligging 
bepalend zijn: 

Basis unit 20m2: € 600,- 
Large unit 35 m2: € 950,-. 
Groepsruimte 35 m2: € 10,- per blok van 2 uur 

 
De genoemde huurprijzen zijn all- in . U huurt een unit en krijgt daarbij het gebruik over ruime 
pantry, wachtruimte(s) en toiletten. En: 
• stoffering en basisverlichting 
• verwarming en verlichting van kantoor- en openbare ruimten 
• draadloos internet 
• sleutel voor algemene ruimtes (pand 24 uur per dag te betreden) 
• schoonmaak openbare ruimten 
• vuilafvoer huishoudelijk- en kantoorafval 
• onroerende zaakbelasting en precariorechten 

 

 Algemene informatie 
Waarborgsom: 3  2 maanden huur 
Eenmalige kosten: Facilitaire opstartkosten €300,- (bewegwijzering e.d.). 
Duur overeenkomst: Basis 3 + 3 jaar 

1 + 2 jaar verhoging van 5% op huurprijs 
  2 + 2 jaar verhoging van 3% op huurprijs      
  5 + 5 jaar korting  3 % op de huurprijs 

Starterskorting in overleg 
Gebruik: 
Opzegtermijn: 

Maximaal 2 bedrijven per unit met 15% huuropslag 
6 maanden  

Telefoon: Aansluiting voor rekening huurder (kiest eigen nr. en provider)  
Temperatuurregeling: Verwarming per ruimte. Koeling is tegen vergoeding leverbaar. 
Inrichting unit: Geschilderd/Behangen en gestoffeerd, voorzien van water. 

Optioneel (tegen meerprijs) volledig ingericht. 
 

 



  Huurpri jsl i jst & Plattegrond 
Hieronder treft u een overzicht van de beschikbare praktijkruimtes in De Rotonde. Neemt u 
gerust contact op voor meer informatie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Prakti jk 1     Gereserveerd 
Prakti jk 2     Gereserveerd 
Prakti jk 3   Gereserveerd 
Prakti jk 4    Gereserveerd 
Prakti jk 5    Gereserveerd 

  Prakti jk 6     Gereserveerd 
Prakti jk 7    Gereserveerd 
Prakti jk 8 (groep) €  10 ,- per 2 uur 
Prakti jk 9    Gereserveerd 
Prakti jk 10  Gereserveerd   
Prakti jk 11    Gereserveerd  

 

 

 

 



 De Groepsruimte 
De Rotonde heeft in april 2014 haar deuren geopend en is momenteel volledig operationeel. 
Binnen het plan is er een multifunctionele groepsruimte gerealiseerd. De ruimte is licht en 
ruimtelijk opgezet en daarom geschikt voor talloze doeleinden. Van hobbyclub of vergadering 
tot Yogagroep, de mogelijkheden zijn eindeloos. 

 Huurpri js  
De huurprijs van de beschikbare groepsruimtes vindt u hieronder Het betreft hier een all-in-
huurprijs.  

 

Praktijk 8, 35m2: 
(ingericht met zit/ 
 vergader mogelijkheden, 
 aangekleed en pantry)  
 
 

 
€ 10,- per blok van 2 uur 
 
 
 

 
De genoemde huurprijs is all- in . U huurt een ruimte en krijgt daarbij het gebruik over ruime 
pantry, wachtruimte(s) en toiletten. En: 
• stoffering en basisverlichting 
• verwarming en verlichting van kantoor- en openbare ruimten 
• draadloos internet 
• sleutel voor algemene ruimtes (pand 24 uur per dag te betreden) 
• schoonmaak openbare ruimten 
• vuilafvoer huishoudelijk- en kantoorafval 
• onroerende zaakbelasting en precariorechten 
 

 

 Algemene informatie 
Blok van 2 uur 
 

EDe minimale huurperiode van de groepsruimte is 2 uur 
aaansluitend.  

Reservering: Reserveren kan tot een aantal uur van tevoren. Er hoeft geen 
contract afgesloten te worden, betaling is alleen noodzakelijk bij 
daadwerkelijke bezetting.  
 

Contract: Er kan voor terugkerende reserveringen een contract afgesloten 
worden. Dit resulteert in overleg tot een nader te bepalen korting 
op de huurprijs.  
 

 


