
Te koop aangeboden

Demontabele parkeergarage

Hesta BV heeft, na de demontage en herbouw van een gebruikte demontabele parkeergarage 
op Strijp S te Eindhoven, haar dienstenpakket uitgebreid. Ook voor het demonteren, 
monteren alsmede de in- en verkoop van tweedehands parkeergarages zijn wij graag uw 
gesprekspartner. In het kader van deze uitbereiding van onze diensten hebben wij momenteel 
een tweetal demontabele parkeergarages die wij te koop aanbieden.

Op zeer korte termijn  komt er in Rotterdam een parkeergarage vrij met de navolgende 
kenmerken:

• Bovengrondse parkeergarage met een parkeercapaciteit van ca. 400 auto’s
• Één parkeerlaag  bevindt zich op maaiveldniveau en één op de eerste verdieping
• De interne hellingbaan is in-situ gestort en dus niet herbruikbaar. Bij hergebruik zal dus een 

nieuwe hellingbaan gemaakt dienen te worden.
• De betonplaten van het parkeerdek zijn middels bouten aan de staalconstructie geklonken

en daarna afgekit.
• Momenteel heeft de parkeergarage een specifieke indeling met een vide in het midden. 

Bij hergebruik is een andere opstelling mogelijk. Uiteraard dient hiervoor dan een nieuw
ontwerp gemaakt te worden wat tevens door een constructeur beoordeeld zal worden.

• De parkeergarage zal geplaatst moeten worden op een fundering. Afhankelijk van de
bodemgesteldheid van de nieuwe locatie zal er een funderingstype gedimensioneerd
dienen te worden.

De huidige standplaats van de parkeergarage is de J.D. de Jonghweg te 
Rotterdam, nabij het Erasmus Medisch Centrum. 
Demontage zal geschieden in het tweede kwartaal van 2011.



Het moge duidelijk zijn dat indien de garage na demontage direct naar een plaats van 
bestemming kan worden getransporteerd, dit financieel aantrekkelijk kan zijn. Naast de 
relatief lage aankoopsom en de garantie voor de wederopbouw, heeft de garage een 
interessante restwaarde vanwege het feit dat de garage na een aantal jaar weer gewoon 
verplaatst kan worden.

Indien u meer informatie wenst te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met 
ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Hesta BV
Frank Egelmeers
06-52393387


