Bedrijfsunits Binnenmaas
Fase 2

12 bedrijfsunits en 4 kantoorunits / showrooms
Gunstig gelegen in de gemeente Hoeksche Waard op het nieuwe Bedrijvenpark
Hoeksche Waard (aansluitend op Boonsweg Heinenoord)
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Prachtige bedrijfsruimtes op het
Bedrijvenpark Hoeksche Waard

Ruime units voor een
betaalbare prijs

Op het nieuwe Bedrijvenpark Hoeksche
Waard (aansluitend op Boonsweg
Heinenoord achter de Nettorama)
ontwikkelt AVIJS bouwmanagement BV
een hoogwaardig
bedrijfsverzamelgebouw.
Na een succesvol project van 16 bedrijfsunits aan

Met het ontwerp van het verzamelgebouw is

de Sikkel op het Bedrijvenpark Hoeksche Waard

rekening gehouden met de mogelijkheid de units

ontwikkelen wij een 2e fase. In dit

te schakelen zodat een grotere bedrijfsruimte

bedrijfsverzamelgebouw komen wederom diverse

ontstaat.

multifunctionele, eventueel te schakelen,

bedrijfsruimten in verschillende afmetingen en

naar wens met kantoor‐ en/of showroomruimte

alsmede 4 kantoorunits annex showrooms. Zowel
koop als huur is mogelijk.

Veel praktische ruimte

Onder het dak is een vrije hoogte van ca 7,0m1
beschikbaar. Bij units met een betonnen
verdiepingsvloer bedraagt de hoogte tot
onderkant vloer op de begane grond ca. 3,5m1

Er worden 12 bedrijfsunits tussen de ca. 92m2 en

en op de verdiepingsvloer tot onderkant dak min.

142m2 gebouwd en 4 kantoorunits annex

3,0 m1.

showrooms op de kop met een oppervlakte van
ca. 118m2.

De maximale vloerbelastingen bedragen
1.000kg/m2 op de begane grond en 500kg/m2 op

De bedrijfsunits zijn standaard casco uitgevoerd,

de entresolvloer. De units beschikken over een

en kunnen desgewenst geheel naar koper‐ of

grote geïsoleerde overheaddeur van 3,0m1 bij

huurderswens nader worden voorzien van diverse

3,2m1 (b*h).

voorzieningen (o.a. een optionele etagevloer t.b.v.
kantoor) en hoogwaardig worden afgewerkt.

U heeft al een prachtige unit vanaf €145.000!

2

Bedrijvenpark
Hoeksche Waard

gereed is. Binnen tien minuten bent u op de A16, voor een goede

Het bedrijvenpark is centraal en strategisch
gelegen in de Hoeksche Waard ten opzichte
van Rotterdam en Antwerpen, havens en
andere belangrijke bestemmingen.

Bestemming

Reistijd*

Bestemming

Reistijd*

Rotterdam Zuidplein

16 min.

Schiphol

55 min.

Rotterdam CS

27 min.

Dordrecht CS

20 min.

Rotterdam Airport

30 min.

Breda CS

30 min.

De Hoeksche Waard is een goede plek in de driehoek Rotterdam, Moerdijk

Den Haag CS

34 min.

Antwerpen CS

59 min.

en Antwerpen. De N217 is de toegangsweg naar het bedrijvenpark. Zo
bent u binnen vijf minuten op de A29, richting Rotterdam, Noord-Brabant

bereikbaarheid van de Drechtsteden, Moerdijk en Antwerpen. Over
de nieuwe A4 tussen Schiedam en Delft bent u in vijfendertig minuten
in Den Haag.

(*Reistijden per auto uit Google maps)

en Antwerpen. Zeker nu de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom
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Bedrijfs
units
Hoekunit

Tussenunit

Tussenunit

Tussenunit

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

•

Bouwnummers 11 en 12.

•

Bouwnummers 9 en 10.

•

Bouwnummers 13 en 14.

•

Bouwnummers 3 t/m 8.

•

107m2 begane grond.

•

92m2 begane grond.

•

106m2 begane grond.

•

141 en 143 m2 begane grond.

•

Optioneel hele of halve
betonnen verdiepingsvloer.

•

Optioneel halve betonnen
verdiepingsvloer.

•

Optioneel halve betonnen
verdiepingsvloer.

•

Optioneel halve betonnen
verdiepingsvloer.

•

Max. vloerbelasting begane
grond 1.000 kg/m2, de
verdiepingsvloer 500 kg/m2.

•

Max. vloerbelasting begane
grond 1.000 kg/m2, de
verdiepingsvloer 500 kg/m2.

•

Max. vloerbelasting begane
grond 1.000 kg/m2, de
verdiepingsvloer 500 kg/m2.

•

Max. vloerbelasting begane
grond 1.000 kg/m2, de
verdiepingsvloer 500 kg/m2.

•

2 parkeerplaatsen op eigen
terrein.

•

2 parkeerplaatsen op eigen
terrein.

•

2 parkeerplaatsen op eigen
terrein.

•

2 parkeerplaatsen op eigen
terrein.

•

Uitstekend geïsoleerd en
hoogwaardig,
onderhoudsarm
materiaalgebruik.

•

Uitstekend geïsoleerd en
hoogwaardig, onderhoudsarm
materiaalgebruik.

•

Uitstekend geïsoleerd en
hoogwaardig, onderhoudsarm
materiaalgebruik.

•

Uitstekend geïsoleerd en
hoogwaardig, onderhoudsarm
materiaalgebruik.

•

Onder het dak een vrije
hoogte van meer dan 7,0m1.

Onder het dak een vrije
hoogte van meer dan 7,0m1.

•

Onder het dak een vrije
hoogte van meer dan 7,0m1.

•

•

Onder het dak een vrije
hoogte van meer dan 7,0m1.

•

Grote geïsoleerde
overheaddeur van 3,0m1 bij
3,2m1 (b*h).

Grote geïsoleerde
overheaddeur van 3,0m1 bij
3,2m1 (b*h).

•

Grote geïsoleerde
overheaddeur van 3,0m1 bij
3,2m1 (b*h).

•

•

Grote geïsoleerde
overheaddeur van 3,0m1 bij
3,2m1 (b*h).

Koopsom vanaf €170.000 v.o.n.

Koopsom vanaf €145.000 v.o.n.

Koopsom vanaf €167.000 v.o.n.

Koopsom vanaf €212.000 en
€213.000 v.o.n.

4

Kantoor
units
Kantoorunit | Showroom

Kantoorunit | Showroom

Type 5

Type 6

•

Bouwnummers 15 en 16.

•

Bouwnummers 1 en 2.

•

119m2 op etage.

•

119m2 op begane grond.

•

Max. vloerbelasting van de
verdiepingsvloer 500 kg/m2.

•

Max. vloerbelasting begane grond 1.000
kg/m2.

•

6 parkeerplaatsen op eigen terrein.

•

6 parkeerplaatsen op eigen terrein.

•

Uitstekend geïsoleerd en hoogwaardig,
onderhoudsarm materiaalgebruik.

•

Uitstekend geïsoleerd en hoogwaardig,
onderhoudsarm materiaalgebruik.

•

Onder het dak een vrije hoogte van ca
4,5m1.

•

Onder het dak een vrije hoogte van ca
4,5m1.

•

Gezamenlijke toiletgroep op de overloop

•

•

Gezamenlijk entree op de begane grond.

Gezamenlijke toiletgroep op de begane
grond.

•

Eigen meterkast.

•

Gezamenlijk entree op de begane grond.

•

Eigen meterkast.

•

Geïsoleerde overheaddeur van 3,0m1 bij
3,2m1 (b*h).

Koopsom vanaf €188.000 v.o.n.

Koopsom vanaf €220.000 v.o.n.
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Oppervlakten en parkeerplaatsen
11

09

07

05

03

01

15
13
14
16

12

10

08

06

04

02

Ruim parkeren op
eigen terrein

Unit
Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Unit 5
Unit 6
Unit 7
Unit 8
Unit 9
Unit 10
Unit 11
Unit 12
Unit 13
Unit 14
Unit 15
Unit 16

Begane
grond

Type
6
6
4
4
4
4
4
4
2
2
1
1
3
3
5
5

Kantoorunit BGG / showroom
Kantoorunit BGG / showroom
Tussenunit
Tussenunit
Tussenunit
Tussenunit
Tussenunit
Tussenunit
Tussenunit
Tussenunit
Hoekunit
Hoekunit
Tussen unit
Tussen unit
Kantoorunit etage /
showroom
Kantoorunit etage /
showroom

Verdieping

119 m2
119 m2
143 m2
143 m2
141 m2
141 m2
141 m2
141 m2
92 m2
92 m2
107 m2
107 m2
106 m2
106 m2
119 m2
119 m2

Verd. opt.
max.

Parkeerplaatsen

nvt
nvt
48 m2
48 m2
47 m2
47 m2
47 m2
47 m2
47 m2
47 m2
107 m2
107 m2
57 m2
57 m2
nvt
nvt

6
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
6
6
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Bouwkundige gegevens
Fundering
De funderingsconstructie bestaat uit betonnen
heipalen die de betonnen funderingsbalken
dragen.

De maximale vloerbelasting voor de begane
grond bedraagt ca. 1.000 kg/m2. Voor de
kantoorvloeren en de (optionele)
verdiepingvloeren in de bedrijfsunits is gerekend
op de toepassing van een kanaalplaatvloer van

Constructie

200mm dik. De maximale vloerbelasting voor deze

De draagconstructie bestaat uit een

etagevloer bedraagt ca. 500 kg/m2.

staalconstructie welke wordt behandeld met een
zinkfosfaatprimer dan wel poedercoating in een
nader te bepalen standaard RAL‐kleur. Deze
constructie wordt gemonteerd door middel van

Hoogwaardig,
onderhoudsarm
materiaalgebruik

vloer wordt geïsoleerd met een Rc‐waarde van 3.

bouten en moeren.

Kozijnen en deuren
De buitenkozijnen zullen worden uitgevoerd in een
aluminiumprofiel (in een nader te bepalen
standaard RAL kleur). De loopdeuren worden
afgehangen aan inbraak werend hang‐ en

Dakconstructie

sluitwerk SKG**, sluitend gemaakt door middel van

Dakconstructie met platdak. Op de stalen

meerpuntssluiting. Ramen voorzien van beslag met

dakplaat word een isolatiepakket aangebracht

SKG** Alle ramen, deuren en kozijnen voorzien van

met een Rc‐waarde van 6. Vanaf oplevering zit er

HR++ isolatieglas. De handmatig bedienbare

een 10‐jarige garantie op waterdichtheid.

sectionaal deuren hebben een afmeting van

Gevels

3,0m1 bij 3,2m1 (dagbreedte x daghoogte) en is

De gevel bestaat uit steenachtige, geïsoleerde

thermisch geïsoleerd. Het is optioneel mogelijk de

panelen i.c.m. metalen gevelbekleding. Deze

deuren elektrisch te laten openen en sluiten met

worden uitgevoerd in een sandwichpaneel. De

eventueel een handzender.

gevel heeft een Rc‐waarde van 4,5. De

Scheidende wanden

afwerkingen van de panelen worden in zetwerk

De scheidingswanden worden uitgevoerd in

op gelijke kleur uitgevoerd. De binnenzijde van de

ca.150mm dikke steenachtige wanden, twee

panelen zijn interieur gecoat (in een nader te

zijden schoonwerk.

bepalen standaard RAL kleur).

Hoogte

Vloeren

Vrije hoogte ca. 7,00 m1, hoogte onder (optionele)

De begane grondvloer en de verdiepingsvloer zijn

etagevloer ca. 3,50 m1.

uitgevoerd in beton. De begane grondvloer van
de bedrijfsunits wordt monolitisch afgewerkt. De
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Peil

brandwerendheid en brandoverslag worden

Koop / aannemingsovereenkomst

De hoogte van de bovenkant van de afgewerkte

uitgevoerd volgens het bouwbesluit met eventuele

Verkoper heeft voor de begeleiding van het

begane grondvloer zal circa -0,60 m1 N.A.P

aanvullende eisen van de brandweer.

project en de juridische overdracht een

bedragen. Dit zal worden aangeduid als peil
waaruit alle maatvoering wordt bepaald. De
peilhoogte zal exact door de gemeente worden
vastgesteld.

Voorzieningen/installaties

Meterkast
De bedrijfsunits worden standaard opgeleverd met
een prefab meterkast.
Elektra
3 stuks dubbele opbouw wandcontactdozen 230V

Aansluitingen/afvoeren

in de meterkast (krachtstroom aansluiting

Riolering aansluitpunt nabij de meterkast: vuilwater

optioneel). 1 stuks buitenverlichting.

wordt aangesloten op het gemeenteriool

Trap

.Hemelwater: regenwater wordt afgevoerd naar

Optioneel

oppervlaktewater in de nabijheid. Elektra‐ (3x25
Amp.), en wateraansluiting (Qn 1,5) worden
volgens de geldende normen en voorschriften
aangebracht.
Data / internet aansluitpunt in de meterkast.
Grondwerk en bestrating
Alle grondwerken, riolering en bestrating van het
buitenterrein zijn opgenomen in de koopsom van
de bedrijfsunits. De rijweg en parkeervakken
worden uitgevoerd in klinkers welke in een
straatlaag worden gelegd. De straatlaag van zand

Verwarming
Optioneel

projectnotaris aangesteld. Hiervan kan niet
worden afgeweken.
Omzetbelasting
Ale prijzen / in prijslijst en optielijst vermelde
bedragen zijn exclusief het geldende BTW tarief.
De koopsom in de te sluiten koop- /
aannemingsovereenkomst is de “vrij op naam”
koopsom.
Milieu
Het is de verkoper niet bekend of er sprake is van
enige vorm van verontreiniging en / of
aanwezigheid van (milieu) gevaarlijke stoffen. Elke

Sanitair

aansprakelijkheid hieromtrent van de verkoper

Optioneel

jegens de koper, hoe ook genaamd en onder

Ventilatie
Optioneel

Condities
Algemeen
Deze informatiebrochure is uitsluitend bedoeld ter

welke titel dan ook wordt uitgesloten. Koper
vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheden
welke op enigerlei wijze kunnen voortvloeien uit
het voornoemde. Bedrijven zijn toegestaan met
een milieucategorie t/m 3.2
(wijzigingsbevoegdheid tot 4.2 door B&W).

informatie en hieraan kunnen nadrukkelijk geen

Zakelijk recht

rechten worden ontleend. Overeenkomsten

Koper dient alle erfdienstbaarheden, bijzondere

komen pas tot stand na aanvaarding van

lasten en beperkingen, kettingbedingen,

biedingen door verkoper op alle punten van het

kwalitatieve verplichtingen en beperkte rechten al

bod. Totstandkoming van overeenkomst blijkt

dan niet blijkend uit openbare registers expliciet te

uitsluitend uit een schriftelijke bevestiging door de

aanvaarden. Voor meer informatie verwijzen wij u

Brandpreventie

verkoopmakelaar en mede ondertekend door

naar de laatste akte van levering.

De voorzieningen ten behoeve van

verkoper, dan wel door de verkoper zelf.

rust op een fundatielaag. In het straatwerk worden
door middel van kleurverschil in de stenen de
parkeerplaatsen (minimaal 2,4 x 4,8 meter per stuk)
aangegeven. Exacte kleur en uitvoering van
klinkers wordt nader bepaald.
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Vergunningen
Kopers of huurders zijn zelf verantwoordelijk voor
haar bedrijfsvoering of aan te brengen
inbouwpakket en / of conform de noodzakelijke
en geldende vergunningen. Bv. Conform
omgevings- of milieuvergunning.
Tekeningen en 3d impressies
Aan alle in de brochure opgenomen tekeningen
en impressies kunnen nadrukkelijk geen rechten of
verplichtingen worden ontleend. Omdat bij het
bouwen nog veel ambachtelijk werk plaatsvindt,
behoudt verkoper zich het recht voor naar haar
oordeel noodzakelijke architectonische of
technische wijzigingen aan te brengen en kunnen
geringe maatafwijkingen ten opzichte van de
tekeningen optreden. Bedoelde eventuele
wijzigingen zullen echter geen afbreuk doen aan
de waarde van het onroerend goed en geven
geen aanleiding tot enige verrekening met de
koper.

Suspendisse elementum rhoncus velit.
Alle informatie
in de
brochure
over het
plan wordt
Nulla turpis
metus,
faucibus
nec,
dignissim
at,
cursus
in,
tortor.
u gegeven onder voorbehoud van goedkeuring
door Bouw- en Woningtoezicht, alsmede door de
nutsbedrijven.

ontleend worden.

inachtneming van de lokale regelgeving.

Ten aanzien van afwijkingen in de perceelgrootte

Voorbehoud

kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden,

Mogelijke verkooptransacties dienen ter

ondanks het feit dat de situatietekening met de

goedkeuring voorgelegd te worden aan

grootst mogelijke zorg is vervaardigd.

opdrachtgever c.q. eigenaar van het complex.

De situatietekening geeft een voorlopige inrichting
van de openbare ruimte aan.
Vereniging van Eigenaren (VvE)
De percelen met daarop de te realiseren
bedrijfsunits worden gesplitst in

Aan deze tekening kunnen derhalve geen rechten

geldt in de navolgende gevallen:

verkocht. Minimaal 12 units.

buitenterrein wordt deels gemeenschappelijk,
oftewel deels bestemd voor gemeenschappelijk
gebruik van de eigenaren/huurders van de
bedrijfsunits. Alle koper zijn verenigd in een VvE.
Iedere koper is van rechtswege lid van deze VvE.
De VvE voert namens alle eigenaren uit o.a.: het
algemene beheer van dak en gevel, reclame-

2. Voor aanvang van de bouw de benodigde
vergunningen in ons bezit zijn.
Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met: AVIJS bouwmanagement B.V. T: 010 7171 060
info@avijs.nl www.avijs.nl

uitingen, veranderingen aan gevels alsmede het
omliggende terrein behorende tot het plan en
vertegenwoordiging naar het bedrijvenpark
Hoeksche Waard. Als koper bent u een
maandelijkse bijdrage verschuldigd voor het
bedrijfsverzamelgebouw.

De terreininrichting is naar eigen fantasie ingevuld.

Een voorbehoud voor aanvang van de bouw

ondergebracht in een appartementsrecht en het

getekend en geven derhalve slechts een impressie

schilderwerk en dakbedekkingen kunnen afwijken.

geheel vrijblijvend.

1. Voor aanvang van de bouw voldoende units zijn

beheer, onderhoud en verzekering van het

van o.a. gevelstenen, plaatmaterialen,

verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen

appartementsrechten. Iedere unit wordt

De impressies zijn in een vroegtijdig stadium
waardoor afwijkingen mogelijk zijn. De reële kleur

Tot het moment dat voornoemde goedkeuring

Reclame-uitingen
Uitsluitend conform de richtlijnen van de verkoper
welke zijn opgenomen in het reclame reglement
en onder goedkeuring van VvE en met
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Projectontwikkeling

AVIJS bouwmanagement BV
T: 010 7171 060
www.avijs.nl

Aannemer

AVIJS bouw & onderhoud
T: 010 7171 060
www.avijs.nl

Architect

Traanberg Partners architectuur en
bouwmanagement
Jan Ligthartstraat 40
3083 AM Rotterdam
T: 010 423 2944
www.traanbergpartners.nl

Notaris

Molenaar & van der Kuijp
Notariaat Strijen
Beatrixstraat 1
3291 BA Strijen
T: 078 674 10 88
www.notariaatstrijen.nl

Makelaar

MarQuis makelaars & taxateurs
Kerkstraat 7
3295 BD 's-Gravendeel
T: 078 673 7244
www.marquis.nl
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