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Echt, Plein de Valk 

De Pannenfabriek, ambachtelijk ondernemen in cultuurhistorisch decor 

In de voormalige dakpannenfabriek ‘De Valk’ in Echt – ooit één van de grootste van 

Europa – verrijst een nieuw en bruisend centrum op het gebied van foodbeleving. 

De gerestaureerde fabriekshallen bieden tal van mogelijkheden voor ondernemers 

voor wie ambachtelijkheid de boventoon voert.  

Bovendien komt er een grote open markthal die de authentieke sfeer ademt van dit 

rijksmonumentaal industrieel erfgoed. Rondom deze centrale voorzieningen is er 

volop ruimte voor kleinschalige horecaondernemingen en foodgerelateerde 

detailhandel.  

Dé plek voor verrassende foodconcepten: 

De Pannenfabriek wordt dé plek waar alles draait om goed eten en drinken. Een 

plek waar verrassende foodconcepten tot leven komen. Bij uitstek een locatie waar 

bezoekers op culinaire ontdekkingsreis kunnen gaan. Om te proeven, te genieten én 

te beleven. 

De Pannenfabriek is een uitgelezen kans voor ondernemers die zich onderscheiden 

met een unieke eet- of drinkervaring en zich willen presenteren aan een groot 

publiek. Deze toekomstige publiekstrekker van Midden-Limburg biedt daarnaast 

ruimte voor organisaties in de gezondheidszorgen de dienstverlening. 

Maatschappelijke en culturele voorzieningen die op zoek zijn naar een toplocatie 

zijn hier ook aan het juiste adres. 

‘The place to be’:  

De Pannenfabriek ligt centraal in het hart van Midden-Limburg. Letterlijk in Het 

Smalste Stukje Nederland, met België en Duitsland binnen handbereik. Op een 

steenworp afstand van het winkelcentrum van Echt en op slechts één minuut rijden 

van de A2 en A73, met ruim honderdduizend passanten per dag. Slechts 20 km 

verwijderd van het Designer Outlet Roermond met ruim 8 miljoen bezoekers per jaar. 

En op nog geen 30 km afstand van het Maasmechelen Outlet Village met jaarlijks 

zo’n 2,5 miljoen bezoekers. De komende jaren verrijst bij de afrit Echt langs de A2 een 

nieuw te bouwen viersterrenhotel en casino. 

Binnen een straal van 25 km van De Pannenfabriek bevindt zich een doelgroep van 

meer dan één miljoen bezoekers. Dat maakt dit bruisende centrum van 

bedrijvigheid voor ondernemers met buitengewone foodconcepten zonder 

meer ‘the place to be’.  
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Gratis parkeren: 

Voor bezoekers van De Pannenfabriek komen er maar liefst 330 extra ruime, gratis 

parkeerplaatsen. De Pannenfabriek is perfect bereikbaar, zowel met de auto als het 

openbaar vervoer. De snelwegen A2 en A73 zorgen voor een perfecte verbinding 

naar het centrum van Echt. Het NS-station ligt in de buurt, evenals een 

carpoolparkeerplaats. Een betere locatie kun je je als ondernemer niet wensen! 

Metrage: 

Diverse metrages mogelijk, van ca. 50 m² tot ca. 700 m² BVO. 

Huurvoorwaarden: 

• Aanvaarding in overleg. 

• Er is sprake van verhuur met BTW. 
• Huurtermijn in overleg 
• Opzegtermijn 12 maanden. 
• Huurprijsaanpassing jaarlijks, op basis van de wijziging van het 

maandprijsindexcijfer volgens de CPI (consumentenprijsindex) reeks CPI-Alle 

Huishoudens (2006=100) gepubliceerd door het CBS (Centraal Bureau voor 

Statistiek). 
• Zekerheidsstelling middels waarborgsom ter grootte van drie maanden 

huurtermijn. 
• Huurovereenkomst conform huurmodel van de Raad voor Onroerende Zaken 

(ROZ).  

 
Huurprijs: Op aanvraag 
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Plein de valk “Loods 14” | Binnenzijde 
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Huidige binnenzijde | Binnenzijde na verbouwing 
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Leest u dit nog even…. 
 
Aan de samenstelling van deze brochure is de grootst mogelijke zorg besteed, waarbij de 

beschikbare informatie en de tekeningen de huidige situatie zo goed mogelijk weergeven.  

(De maten kunnen afwijkend zijn en gelden slechts als indicatie). 

 

Bezichtigingen van dit object kunnen uitsluitend plaatsvinden nadat een afspraak is gemaakt 

via ons kantoor.  

 

Natuurlijk stellen wij het zeer op prijs indien u na de bezichtiging uw bevindingen, ook als u géén 

verdere belangstelling voor het pand hebt, telefonisch aan ons door zou willen geven, zodat 

wij de verkoper/verhuurder hierover kunnen informeren.  

 

Wij zijn graag bereid een gratis waardebepaling van uw eigen pand te verrichten en alle 

vragen die u heeft betreffende de eventuele koop of huur van het nieuwe dan wel de verkoop 

of verhuur van uw huidige pand te beantwoorden.  

 

 

Tot slot… 
 

Maasstreek Makelaardij is in Midden-Limburg al meer dan 20 jaar uw deskundige en ervaren 

adviseur op het gebied van particulier- en bedrijfsmatig vastgoed, zowel in de verkoop- als 

verhuursector.  

Ons kantoor is aangesloten bij de branchevereniging VBO en daarnaast geregistreerd bij de 

SCVM. De SCVM (Stichting Certificering Van Makelaar) registreert vakbekwame, 

gecertificeerde makelaars. De SCVM borgt de kwaliteit en integriteit van makelaars in één 

register. Door het volgen van permanente educatie houden wij onze vakkennis nauwkeurig 

op peil. 

Als registertaxateur verzorgen wij door het NWWI gevalideerde taxatierapporten, benodigd 

voor onder meer een hypotheekaanvraag, aan- of verkoop en geaccepteerd door alle 

geldverstrekkers, notarissen, advocaten en de belastingdienst. Maasstreek Makelaardij is 

aangesloten en ingeschreven bij het taxatieregister van de NRVT (vakgroep Wonen en 

Bedrijfsmatig onroerend goed). 

 

De verkoper(s)/verhuurder(s) van dit object kozen niet voor niets voor Maasstreek 

Makelaardij!  

Onze makelaars willen ook graag ú van een betrouwbaar en kundig advies voorzien, in het 

geval u overweegt uw huidige woning of bedrijfspand te verkopen of te verhuren.  

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend én gratis advies of  

waardebepaling van uw vastgoed. 

 

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op! 

Wij zijn bereikbaar via 0475-48 65 65 of  info@maasstreek.nl 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Maasstreek Makelaardij      
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