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Omschrijving
TE KOOP / TE HUUR BEDRIJFSHAL MET KANTOOR EN ENTRESOL

Bedrijfshal: ruime bedrijfshal van ca. 100 m² en een hoogte van 4,5 m en ca. 
100 m² entresol. Verwarming geschied middels een heater. Tevens zijn er twee 
kantoorruimtes van respectievelijk 29 m² en 18 m² met toilet, pantry, meterkast 
en cv installatie. Aan de achterzijde is een overheaddeur van 3 m breed en 4 m 
hoog. 



Ligging: Bedrijventerrein Ommoord is gelegen nabij wegenknooppunt 
Terbregseplein en is met de auto zeer goed bereikbaar. Via de President 
Rooseveltweg heeft het bedrijventerrein een directe aansluiting op snelweg 
A20. De op- en afritten van autosnelweg A16 zijn op circa 2 kilometer afstand 
gelegen.



Huurprijs: € 2.750,- per maand excl. BTW 

Waarborgsom: ten grote van 3 maanden huur excl. BTW

De servicekosten : € 72,- per maand excl. BTW. ten laste van huurder

Hierbij zijn de volgende services/diensten inbegrepen:

- Onderhoud buitenverlichting complex;

- Onderhoud groenvoorziening;

- Onderhoud binnenterrein.

Indexering: jaarlijks CPI



Koopprijs: € 305.000,- k.k. Het object is gelegen op erfpachtsgrond (niet 
afgekocht) en maakt deel uit van een appartementencomplex. 

Bijdrage VVE (alleen bij koop van toepassing): ca. € 150 per maand 

Erfpachtscanon ca. € 922,- per kwartaal 



Datum van oplevering: per direct




Satijnbloem 18 - Rotterdam



Huurovereenkomst:

De huurovereenkomst zal op basis van het standaard model van de Raad van 
Onroerende Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene Bepalingen, 
gedeponeerd en ingeschreven bij de griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage, 
worden opgemaakt.



Zekerheidsstelling:

Een bankgarantie/waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van 
minimaal drie maanden inclusief BTW.



Algemeen:

Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door van Herk 
Makelaardij echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de 
vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet 
bedoeld als aanbod.






KENMERKEN

Basiskenmerken

246 m² 1981

Type object Bedrijfsruimte
Oppervlakte Ca. 246 m²
Huurprijs € 2.750,-
Vraagprijs € 305.000,- k.k.
BTW Ja
Aanvaarding Direct
Servicekosten € 72,- per maand

0









KADASTER

Kadastrale gegevens

Adres

Satijnbloem 18




Postcode/plaats

3068 JP, Rotterdam




Sectie/perceel	

Gemeente Hillegersberg , 
Sectie B, Nummer 6452 
A9



DISCLAIMER

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

2. Zodra er overeenstemming is bereikt over de koopsom, de opleveringsdatum en 
alle overige voorwaarden, zal er een koopakte worden opgemaakt conform het 
NVM-model.

3. Indien een financieringsvoorbehoud wordt gevraagd en door verkoper wordt 
geaccepteerd, geldt dit voor een periode van circa 6 weken tenzij anders 
overeengekomen.

4. Oplevering: in de huidige staat met alle daarbij behorende rechten, aanspraken, 
zichtbare en onzichtbare gebreken (voor zover bij de verkopende partij niet 
bekend), heersende en lijdende erfdienstbaarheden, kwalitatieve rechten en vrij 
van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. Baten en lasten worden 
door de notaris naar rato verrekend per de datum van de eigendomsoverdracht. 
Indien het object is verhuurd dan geldt dit ook voor reeds betaalde 
huurpenningen, servicekosten, borg en alle overige betaalde diensten van 
verhuurder aan huurder welke betaald zijn door huurder(s).

5. Waarborgsom/ bankgarantie: tot zekerheid voor de nakoming van de 
verplichtingen wordt door koper bij ondertekening van de koopakte een 
waarborgsom gestort bij de notaris ten bedrage van 10% van de koopsom. In 
plaats van de waarborgsom kan koper een schriftelijke bankgarantie stellen, 
mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is afgegeven door een in Nederland 
gevestigde bankinstelling.



6. 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. Wij stellen u graag in de 
gelegenheid om ook zelf of door een daartoe deskundig persoon een meting te 
laten verrichten. Indien u hiervan geen gebruik van maakt kunt u achteraf ook 
geen rechten aan onze meting ontlenen.

7. Het risico t.a.v. eventuele bodem- en/of grondwaterverontreiniging komt -al 
dan niet na een uitgevoerd grond- en/of grondwateronderzoek- met ingang van 
de datum van de eigendomsoverdracht voor rekening van koper met vrijwaring 
daarvan voor verkoper.

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 akte van levering. 




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



DISCLAIMER

Hoofdlijnen 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 akte van levering. 




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



Jouw toekomst

Interesse of 
vragen?
Oudehoofdplein 4

3011 TM  ROTTERDAM

Telefoon: 010 414 76 00

bedrijven@vanherk.nl

vanherk.nl


