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Projectinformatie

TE HUUR/ TE KOOP

!
Overslagweg 3 

DELFGAUW
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Adres Overslagweg 3 Delfgauw 

Kadastraal Gemeente Pijnacker, Sectie H, Nummer 1182 ged., groot 1367 ca. 

Bouwjaar 2001 

Algemeen Het representatieve bedrijfspand met kantoor is gelegen op het zeer recente bedrijvenpark 
'Ruyven' direct aan de A-13 ter hoogte van Delft. Op het bedrijventerrein zijn onder andere 
gevestigd het distributiecentrum van Ahold, Gall & Gall, Grolsch, Karwei, Motorhuis, Initial 
Hokatex en vele andere gerenommeerde bedrijven. 
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Bereikbaarheid Door zijn ligging aan de direct aan nieuwe provinciale weg N- 470 (Delft Zoetermeer 

Rotterdam) en de Rijksweg A-13 (Den Haag Rotterdam v.v.) is het object uitstekend 
bereikbaar. Vliegveld Rotterdam The Hague Airport ligt op ca. 10 minuten rijden. 

Metrage Het bedrijfspand omvat in totaal ca.  890 m2 als volgt verdeeld: 

 BEGANE GROND 

 begane grond  entree / kantoorruimte  ca. 180 m2  

 begane grond  bedrijfsruimte    ca. 490 m2 

 verdieping  kantoorruimte   ca. 220 m2  

 Via de entree op de begane grond komt men in een betegelde ruime hal met toegang tot de 
kantoren op de begane grond en ruime trap naar de kantoorverdieping.  

 Via de kantoorruimte komt men in de bedrijfsruimte (vrije hoogte ca. 6 m1  Dit compartiment 
bedrijfsruimte voorzien van elektrisch bedienbare overheaddeur geeft weer toegang tot 2 
gesloten compartimenten bedrijfsruimte voorzien van brand-deuren en waarvan 1 is voor-zien 
van een elektrisch bedienbare overheaddeur.  Deze compartimenten zijn geschikt voor de 
opslag uit de categorie gevaarlijke stoffen. 
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Vloerbelasting begane grond ca. 1.500 kg/m2 

 verdieping ca. 250 kg/m2 

!
Opleverniveau Algemeen 

▪ Terrein voorzien van afsluitbaar hek; 

▪ Terrein voorzien van klinkerbestrating. 

▪ Bedrijfsruimte voorzien van 2 elektrische overheaddeuren 

▪ pand voorzien van „plofdak” en geschikt voor opslag gevaarlijke stoffen 

▪ Alarminstallatie 

!
Showroom-/kantoorruimte: 

▪ Ruimte representatieve entree  via dubbele deuren en voorzien van vloerbedekking 

▪ systeemplafonds voorzien van inbouw verlichtingsarmaturen 

▪ grote kantoortuin / 2 kantoren waarvan 1 thans waarvan 1 thans verfmengkamer 

▪ Cv-installatie met radiatoren 

▪ aluminium kozijnen vv dubbel glas 

▪ te openen ramen 

▪ Intercominstallatie 

▪ Kabelgoten voorzien van electra-, data en telefoniebekabeling 

▪ Airconditioningunit 

▪ Vloerbedekking 

▪ Panty voorzien van close in boiler, koelkast en vaatwasser 

▪ Dubbel uitgevoerde toiletgroep 
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 Kantoor verdieping 

▪ vergaderruimte / archiefkamer / kantoor / vergaderzaa annex kantoor l 2 

▪ pantry 

▪ dubbele toiletgroep 

▪ douche 

!
!



!!

Bedrijfsruimte 

▪ Vloeistofdichte betonvloer voorzien van vloeistofdichte opstand van 5 cm.  

▪ Draagvernogen vloer bedrijfsruimte ca 1.500 kg/m2 

▪ „plofdak” waardoor geschikt voor opslag categorie gevaarlijke stoffen 

▪ 2 x electrische overheaddeur 

▪ verdeelt in 3 compartimenten voorzien van branddeuren (schuif) 

▪ opslag non paints voorzien van lichtstraat 

▪ bedrijfsruimten verwarmt middels indirect gestookte heaters 

▪ trrap naar kantoorverdieping 

▪ industriele verlichting 

▪ krachtstroomaansluitingen 

!
Parkeren 16  parkeerplaatsen op eigen, deels afsluitbare, terrein. 
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HUURVOORWAARDEN 

Huurprijs € 79.500,- per jaar te vermeerderen met omzetbelasting. 

Servicekosten Huurder dient zorg te dragen voor een rechtstreekse aansluiting op de diverse 
nutsvoorzieningen. 

Huurbetaling Per kwartaal vooruit. 

Indexering Jaarlijks op basis van het Consumenten Prijsindexcijfer (CPI) reeks Alle Huishoudens 
(2006=100) voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum. 

Huurperiode 5 + 5 jaren. 

Huurovereenkomst Standaard ROZ huurovereenkomst, model 2003. 

Zekerheidstelling Bankgarantie ter grootte van 3 maanden betalingsverplichting te vermeerderen 
omzetbelasting. 

Beschikbaarheid Q4 2014. 

BTW Over de prijzen zal BTW in rekening worden gebracht. Indien huurder niet in aanmerking komt 
voor BTW-belaste verhuur geldt een nader te bepalen opslag op de bovengenoemde prijzen. 
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KOOPVOORWAARDEN 

Eigendomssituatie Eigen grond. 

Milieu Omtrent de milieukundige toestand van het complex is eigenaresse niet bekend met enige 
verontreiniging. Er zijn milieurapportages aanwezig van de afgelopen 13 jaar. 

Eigenaarslasten WOZ waarde 2014 € 864.000,- 

 OZB 2013 € 2.569,-. 

Koopsom € 899.000,- kosten koper.te vermeerderen met BTW. 
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Informatie EH Commercieel Vastgoed 

 070 – 368 4665 | 06 - 575 48 169 

 info@ehcv.nl /  www.ehcv.nl 

 Contactpersoon  Edwin A.J. Henselijn 
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Hoewel deze informatie met zorg is samengesteld en uit betrouwbare bron afkomstig kunnen wij ten aanzien van 
juistheid ervan echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor 
geadresseerde. de projectinformatie is geheel vrijblijvend en geldt slechts als uitnodiging om in onderhandeling te 
treden.

mailto:info@ehcv.nl
http://www.ehcv.nl
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