
Dirk Verheulweg 4 Z


Waddinxveen

De makelaar van morgen

Huurprijs € 525,- p.m.



Omschrijving
Object: complete uitgeruste multifunctionele nieuwbouw opslagunit, onderdeel uitmakende 
van het project BPA12.



Vloeroppervlakte: totaal circa 28 m² BVO. 

De vrije hoogte tussen de goot en nok biedt de mogelijkheid om een extra vloer aan te 
brengen. 



Parkeervoorziening: er zijn voldoende algemene parkeerplaatsen waar de eigenaren/
gebruikers van de opslagunits gebruik van kunnen maken. 



Locatie/bereikbaarheid: BPA12 ligt op een ideale locatie in Waddinxveen, op slechts 1 
minuut rijden van de A12. Afslag Waddinxveen (afrit 9) ligt centraal tussen Gouda en 
Zoetermeer. Via de A12 zijn zowel Utrecht als Den Haag snel aan te rijden. Binnen enkele 
minuten is ook het centrum van Waddinxveen te bereiken. Daarnaast is het openbaar vervoer 
op loopafstand. De perfecte ligging van BPA12 maakt het een uitstekende keuze voor 
ondernemers die zich willen vestigen in de Randstad.



Opleveringsniveau:

- hand bedienbare overheaddeur (afm. ca. 2,85/3,0 m¹ (bxh);

- vrije hoogte goot circa 4 m¹ en nok circa 6 m¹;

- een TL armatuur met (opbouw) schakelaar; 

- twee stuks dubbele wcd (opbouw), waarvan één bij binnenkomst op de linker gevel, de 
tweede wordt bevestigd aan 

  de linkerzijde van de achterwand;

- een eigen hoofdschakelaar welke is voorzien van 16A, 230V. De tussenmeters worden in de 
service unit geplaatst. 

- vloerbelasting circa 500 kg/m² voor de begane grond;

- led buitenlamp 

- het gehele buitenterrein wordt voorzien van camera's welke 24/7 beelden vastleggen;

- de inritten van het bedrijventerrein worden voorzien van een tweetal automatische 
schuifhekken;

- tl-verlichting.



Service unit: Naast opslagbox 10 K is een service unit voor alle eigenaren/gebruikers van de 
opslag units. Hierin zijn de volgende voorzieningen aangebracht; 

- verlichting en wcd 

- toilet, wastafelcombinatie met koudwaterkraan en spiegel 

- elektrische handdroger 

- elektrische radiator met thermostaat t.b.v. vorstvrij houden van de service unit 

- uitstortgootsteen 

- de wanden en vloeren van de sanitaire ruimte worden afgewerkt d.m.v. tegels 

- natuurlijke ventilatie 

- meterkast met tussenmeters voor opslag units (alleen toegankelijk voor de beheerder) 

- watermeter (alleen toegankelijk voor de beheerder) 

- de bediening en aansluitingen van de camerabeveiliging, buitenverlichting, hekken en 



internet (alleen toegankelijk voor de beheerder) 



Aanvaarding: in overleg.



Huurprijs: € 525,- per maand, exclusief BTW.



Servicekosten: een voorschot bedrag van € 40,- per maand, exclusief B.T.W. ten behoeve van 

- onderhoud groen; 

- schoonmaak buitenschil;  

- elektra hekwerk;

- onderhoudscontract camera / beveiliging / blusmiddelen; 

- onderhoudscontract overheaddeuren; 

- onderhoudscontract hekwerk; 

- mobiele kosten hekwerk; 

- storing hekwerk;

- onderhoud/schoonmaak van service unit.



Huurder beschikt over eigen meters en dient derhalve zelf overeenkomsten te sluiten met 
desbetreffende nutsbedrijven.



Huurprijsaanpassing: jaarlijks zal de huurprijs worden herzien op basis van de wijziging van 
het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) Alle Huishoudens 
(2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), mits dit geen 
verlaging tot gevolg heeft.



Huurbetaling: de betaling van de huurprijs, eventuele servicekosten en de eventuele B.T.W. 
geschiedt in termijnen 1 maand bij vooruitbetaling.



Huurtermijn: de huurovereenkomst wordt aangegaan voor nader vast te stellen termijnen.



Zekerheid: huurder dient binnen 2 weken na ondertekening van de huurovereenkomst, maar 
uiterlijk een dag voor de datum van ingebruikname, aan verhuurder een bankgarantie c.q. 
waarborgsom te voldoen voor een betalingstermijn van 3 maanden, inclusief omzetbelasting.



BTW-status: verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder 
de BTW niet kan verrekenen, zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter 
compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-
belaste huur.



Huurovereenkomst: huurovereenkomst conform het standaard model van de Raad voor 
Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging voor Makelaars 
(NVM).



Voorbehoud: elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar. 

 




Kenmerken
Bestemming bedrijfsruimte

Oppervlakte ca. 28 m²

Huurprijs € 525,- per maand

BTW ja

Aanvaarding in overleg

Servicekosten € 40,- per maand

Parkeerplek Algemene parkeerplaats







Disclaimer
Naar aanleiding van de bezichtiging en informatieset heeft u wellicht vragen. Bel gerust. 
Uiteraard zijn de eigenaar en wijzelf benieuwd naar uw reactie - positief of negatief - die 
horen wij graag van u!

Hoofdlijnen bij de verhuurprocedure
1. Bezichtiging uitsluitend na afspraak met en in aanwezigheid van de makelaar.

2. Zodra er overeenstemming is bereikt over o.a. huursom, servicekosten en overige 
levering van diensten door verhuurder, de opleveringsdatum, zal er een 
huurovereenkomst worden opgemaakt conform het NVM / ROZ model. Bij verhuur 
stemt u er automatisch mee in dat wij een NVM Businesstoest ter bevestiging van uw 
gegoedheid als huurder mogen uitvoeren.

3. Oplevering: in de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, 
zichtbare en onzichtbare gebreken (voorzover bij de verhurende partij niet bekend), 
heersende en lijdende erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten

4. Waarborgsom/bankgarantie: tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen 
wordt door huurder bij ondertekening van de huurovereenkomst een waarborgsom 
gestort bij verhuurder ten grote van 3 maanden huur, servicekosten en alle overige 
betaalde diensten van verhuurder aan huurder inclusief BTW. In plaats van de 
waarborgsom kan huurder een schriftelijke bankgarantie stellen, mits deze bankgarantie 
onvoorwaardelijk is afgegeven door een in Nederland gevestigde bankinstelling. De 
waarborgsom/bankgarantie is geen verkapte huur, bij opzegging dient u de 
huurpenning tot het einde van de huurperiode blijven voldoen. Na een correcte 
teruglevering van het gehuurde aan verhuurder zal deze de waarborgsom/bankgarantie 
retourneren.

5. Plattegronden, tekeningen en schetsen: De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. 
De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen 
voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit 
verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld 
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. 
Indien blijkt dat de in artikel genoemde oppervlakte niet juist is komen partijen overeen 
dat een verschil met de daadwerkelijke grootte (onder- dan wel overmaat) geen verschil 
zal hebben voor de huurprijs.

N.B. Genoemde hoofdlijnen hebben niet de strekking uitputtend te zijn; al naar gelang de 
situatie vereist, kunnen door verhuurder voorwaarden worden toegevoegd. Ook kan het nodig 
zijn genoemde hoofdlijnen nader uit te werken in de huurovereenkomst.



Bij het samenstellen van deze brochure zijn we nauwkeurig te werk gegaan aan onjuistheden 
en/of onvolkomenheden kunt u echter geen rechten ontlenen. 



De makelaar van morgen

Tielweg 10

2803 PK Gouda

Telefoon: 0182 57 77 00

bedrijven@vanherk.nl

Interesse of vragen?


