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Omschrijving
TRANSFORMATIEOBJECT WELKE BESTAANDE UIT TWEE GESCHAKELDE 
CASCO BEDRIJFSRUIMTES GELEGEN AAN DE SPANGESEKADE 190 & 191 
INCLUSIEF NOG TE PLAATSEN NIEUWE VOORPUIEN. HET GEHEEL BESLAAT 
TOTAAL CA. 105 M² 



Namens Havensteder begeleidt Van Herk Bedrijfsmakelaars de verkoop van 
twee voormalige bedrijfsruimtes welke getransformeerd kunnen worden naar 
wonen of een kantoorruimte met, bij voorkeur, een maatschappelijke 
bestemming. Deze objecten worden geleverd met een nieuwe fraaie voorpui 
welke identiek is aan reeds vernieuwde puien van de omliggende objecten (zie 
laatste foto's presentatie). De verkoop zal plaatsvinden door middel van 
verkoop bij inschrijving, sluitingsdatum 23 juni 2022  - 23.59 uur. Het totale 
metrage van de twee ruimtes bedraagt circa 105 m² BVO en maakt onderdeel 
uit van een appartementencomplex. Het appartementencomplex is gebouwd 
rond 1934 en staat op eigen grond. 



Uitgangspunt is verkoop in casco staat volgens het as-is where-is principe. 
Havensteder zal in de koopovereenkomst opnemen dat er in beide objecten in 
opdracht van de VVE een nieuwe pui wordt geplaatst. Havensteder zal hiervoor 
aan de VVE de financiële middelen beschikbaar stellen. Verkoop kan alleen per 
inschrijving vanaf 3 juni tot en met 23 juni 2022 - 23.59 uur met het daarvoor 
bedoelde inschrijvingsformulier welke u bij van Herk Bedrijfsmakelaars kunt 
opvragen. Na ontvangst zal van Herk Bedrijfsmakelaars u alle relevante 
documentatie toesturen. 
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Locatie en bereikbaarheid:

Dit transformatieobject is gelegen aan het vaarwater de Schie welke de Nieuwe 
Maas verbind met Delft. Om de hoek zijn er twee winkelstraten, de Grote 
Visserijstraat en de Mathenesserweg, hier zijn diverse kleine buurtwinkels en 
restaurants te vinden. De bereikbaarheid is zeer goed, de tram rijdt over de 
Mathenesserbrug en de afslag naar de A20 is binnen enkele minuten 
bereikbaar. In de wijk is het betaald parkeren. 



Bestemming en gebruik:

Het vigerende bestemmingsplan "Bospolder-Tussendijken", vastgesteld op 17 
juni 2021, schrijft op deze locatie o.a. wonen voor. In de koopovereenkomst zal 
vast worden gelegd dat of wonen of een (evt. maatschappelijke) 
kantoorfunctie is toegestaan. Bij verkoop wordt het gebruik als bedrijfsruimte 
uitgesloten. Dit omwille van de wens van de gemeente om de wijk vooral een 
woonkarakter te geven.  



Belangrijke informatie.

Er wordt volgens het as-is where-is principe geleverd met alle feitelijke 
eigenschappen, zichtbare en onzichtbare gebreken, lasten, beperkingen en 
verplichtingen welke voortvloeien uit commerciële, juridische, milieukundige en 
technische aspecten zoals gelden op de datum van overdracht. Er worden 
geen garanties of verklaringen afgegeven met betrekking tot de staat of 
kwaliteit van hetgeen wij aanbieden. Levering geschiedt conform voorwaarden 
van de eigenaar. Oplevering vindt plaats in casco staat. Er is een model 
koopovereenkomst opgenomen in de lijst van relevante documenten welke wij 
u kunnen toesturen (zie verkoopprocdure). 
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Bouwkundige keuring.

Er is een bouwkundig rapport beschikbaar d.d. 2-9-2020 , de VVE is actief, 
bijdrage € 79,53 per maand per appartementsrecht.  



Maatvoering.

De plattegrond  zoals weergegeven is ter indicatie en kan enige afwijking 
bevatten, er is een NEN2580 meetrapport beschikbaar 



Verkoopprocedure.

De verkoop vindt plaats door verkoop bij inschrijving. Middels een 
geheimhoudingsverklaring wordt u voorzien in de relevante beschikbare 
documenten. Ook ontvangt u het biedingsformulier om deel te nemen aan de 
inschrijving. Er is geen vraagprijs genoemd, bieden doet u naar eigen inzicht op 
basis van de aangeleverde stukken. 



Biedingen. 

Op 23 juni 2022 - 23.59 uur dient uw bieding binnen te zijn. Biedingen dienen in 
een gesloten enveloppe te worden ingediend bij Govers Spil Notarissen te 
Capelle aan den IJssel dan wel per e-mail te worden verzonden aan 
kantoor@gs-notarissen.nl. 



Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van Spangesekade 
190-191 te Rotterdam. Deze informatie is met zorg samengesteld, maar voor 
de juistheid ervan kan door Van Herk Bedrijfsmakelaars geen aansprakelijkheid 
worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. 
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een 
aanbieding of offerte mag worden beschouwd.



KENMERKEN

Basiskenmerken

105 m² 1934

Type object Bedrijfsruimte
Oppervlakte 105 m²
Aanvaarding In overleg
BTW n.v.t.
VVE bijdrage € 79,53 p.m. per huisnummer

0















VIRTUEEL BEZICHTIGEN

Video en 360° foto’s
Klik op onderstaande iconen, of ga naar onze website, voor het bekijken van de 
video en de 360° foto’s.

https://api.zien24.nl/tools/orders/0410845/preview/video/1269634
https://api.zien24.nl/tools/orders/0410845/preview/360/1271592


KADASTER

Kadastrale gegevens

Adres

Spangesekade 190




Postcode/plaats

3026 GX, Rotterdam



PLATTEGROND

Spangesekade 191



PLATTEGROND

Spangesekade 190



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.



Jouw toekomst

Interesse of 
vragen?
Oudehoofdplein 4

3011 TM  ROTTERDAM

Telefoon: 010 414 76 00

bedrijven@vanherk.nl

vanherk.nl


