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LOODS IN
DE KIJKER
     191 m2



Gebouw  F

osbp  in  volle  expansie
Na de succesvolle verkoop van gebouw G wordt er volop verder gebouwd aan fase twee van de 
KMO-zone. Gebouw F zal opnieuw kansen bieden aan startende ondernemers, en tracht deze 
keer ook grotere, vaste waarden aan te trekken om zich te vestigen in het Ostend Stores Busi-
ness Park. Door kruisbestuiving van ondernemingen kan zo ook uw onderneming groeien in een 
bloeiend bedrijvenpark.

Gebouw F zal dezelfde eigenschappen hebben als gebouw G. De oplevering is voorzien begin 
November.

Volg de vooruitgang ook op onze facebookpagina -   Ostend Stores Business Park



kmo units

 Van 2.000 m2  tot 40.000 m2

 Prijzen op aanvraag
 Mogelijk met gebouw op maat
 Indeelbaar

 350 m2  

 Afwerking op maat

 Mogelijk voor 
 receptie/ontvangst

 Indeelbaar

TE KOOP - vanaf € 160.000,-TE KOOP - vanaf € 320.000,-
TE HUUR - vanaf € 1.900,-/maand

191 m2571 m2

 7 m vrije hoogte 

 Elektrische 
 sectionale poort

 Groenzone 

 Parkeerplaats 

bouwpercelen  te  koop

kantoren te  huur



WWW.OSRE.BE

Wenst u steeds op de hoogte 
te blijven? Schrijf u dan nu in 
op de website! 

MEER INFO?  
Gaëtan Lancksweerd 
tel: 0477/47 39 66
Mail: gl@osre.be
www.osre.be

Lay-out // Spectrumdesign - Henry Berthels

Ostend Stores Business Park is de oplossing voor KMO’s die willen 
doorgroeien of herlokaliseren in West-Vlaanderen. Ook starters kunnen 
op de nieuwe bedrijvenzone een geschikt gebouw kopen of huren. Ver-
schillende groottes zijn mogelijk. In nauw overleg met het Economisch 
Huis Oostende en Haven Oostende opteert Ostend Stores Real Estate 
voor toparchitectuur in een groen kader. Ostend Stores Real Estate 
staat voor een aanpak op maat en moderne architectuur tegen zeer 
competitieve prijzen ter ondersteuning van ondernemend Oostende. 
Ostend Stores Business Park (OSBP) is een realisatie van Ostend Sto-
res Real Estate (OSRE), een professioneel beheerder en ontwikkelaar 
van industrieel en logistiek vastgoed. Bent u op zoek naar een loods, 
opslagplaats, atelier, bedrijfsgebouw, magazijn, schuur, industriege-
bouw of opslagruimte te koop? Maak dan een afspraak met onze 
projectverantwoordelijke. 

BIEKORFSTRAAT

OUDENBURGSESTEENWEG 31

  Langs de vaart aan de Oudenburgsesteenweg

  Filevrije zone vlakbij afrit Zandvoorde & Oudenburg

  Tussen Orac en De Oesterbank

  Vlakbij centrum Bredene

WAAR KUNT U ONS VINDEN

“De opslagruimte in het Ostend stores Business Park heeft ons 
zuurstof gegeven om de groei van onze activiteit verder te ont-
plooien.”

Bruno Jansseune, Design Oostende bvba
www.design-oostende.be

“Wij zijn een toonaangevende leverancier voor ventilatiesyste-
men, warmtepompen en airconditioning en bieden totaaloplos-
singen voor HVAC-projecten aan professionele installateurs. 
De keuze om ons 10e distributiepunt te vestigen in het nieuwe 
bedrijvencomplex “Ostend Stores Business Park” was dan ook 
snel gemaakt. De uitstekende ligging en toegankelijkheid en de 
professionele omkadering laat ons toe onze installateurs in de 
regio kust/Brugge optimaal te ondersteunen.”

Christof Constant, SIG Air Handling
www.sigairhandling.be

reeds  opgeleverd   gebouw G

wat  is  osbp


