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Omschrijving
VERKOOP BIJ INSCHRIJVING: GERENOVEERD BEDRIJVENCOMPLEX.

Op de locatie van de voormalige gemeentewerf transformeert Stormpolder 
Vastgoed de bestaande gebouwen en kantoren naar een modern complex met 
diverse bedrijfsruimtes variërend van ca. 135 m² tot ca. 500 m² met elk 2 eigen 
parkeerplaatsen. Het buitenterrein zal worden voorzien van een automatisch 
hek. Het project wordt grotendeels gasloos opgeleverd, het dak is geschikt om 
eventueel zonnepanelen te plaatsen. Hal C is voorzien van een kraanbaan. Hal 
F heeft een buitenterrein van ca. 80 m². Hal G heeft een gasgestookte CV 
installatie. 



Pluspunten bedrijfsunit :

+ Verdiepingsvloeren van beton

+ Bedrijven tot en met categorie 4.2

+ Elektrisch bediende overheaddeur

+ Meterkast met krachtstroom 380v 24ah

+ Glasvezelverbinding in de meterkast (abonnement via de VVE)

+ Aanwezigheid van water

+ Pantry

+ Toilet



Binnenkort gaat men aanvangen met deze transformatie met als doel om in 
september 2022 op te leveren. De definitieve tekeningen volgen binnenkort.
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Locatie/bereikbaarheid : 

Net over de Algrabrug en langs de N210 bevind zich het industriegebied "de 
Stormpolder. Bedrijven tot en met categorie 4.1 zijn hier o.a. gevestigd. Van het 
grote Hollandia en IHC tot aan de middenstand uit de bouw en industrie." Het 
industriegebied is prima te bereiken via een goede busverbinding naar metro 
Capelsebrug en Gouda, de waterbus richting de Drechtsteden en Rotterdam 
alsook met de auto via de N210.

Vereniging van eigenaren :

Bij levering zal de VVE worden opgericht. De maandelijkse contributie is 
vastgesteld op ca. € 80 per unit per maand en dit betreft een voorschot met 
een jaarlijkse verrekening.

De volgende diensten zullen door de VVE worden verzorgd :

+ Glasbewassing overheaddeuren

+ Onkruid verwijderen 

+ Onderhoud en stroomvoorziening elektrisch hek

+ Onderhoud en stroomvoorziening buitenverlichting mandelig terrein

+ Aansprakelijkheidsverzekering VVE
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Verkoopprocedure :

Na verwerving zijn de ontwikkelaar en tevens lokaal bekend ondernemer 
alsook wij als makelaarskantoor vele malen aangesproken met de vraag om 
alvast één of meerdere ruimtes in optie te geven. Om teleurstellingen te 
voorkomen is ervoor gekozen om deze hallen per inschrijving te verkopen. 
Genoemde prijs is daarom ook een bieden vanaf prijs. 

De inschrijving sluit 1 september 2022 14.00 uur  U kunt een biedingsformulier 
opvragen bij de makelaar en voor de sluitingsdatum inleveren bij Lint 
Notarissen in Lekkerkerk. De eigenaar zal zich laten adviseren door de 
makelaar waarna hij zelf uiteindelijk tot eventuele gunning over zal gaan. Er 
wordt bij voorkeur verkocht zonder voorbehoud financiering, mocht u toch 
willen financieren dan bestaat de mogelijkheid om via een Groninger Akte 
geleverd te krijgen, de extra kosten voor een Groninger Akte zijn voor rekening 
koper. Verkoper behoud hierbij het eerste recht van hypotheek. 



Beschikbare units :

STORMSWEG 9 UNIT A ca. 302 m² 

Begane grond : 204 m² / 500 kg/m²

Verdiepingsvloer : 104 m² 

Aantal parkeerplaatsen : 2

Buitenterrein : 98 m²

Bieden vanaf : € 375.000 k.k.
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Omschrijving
STORMSWEG 9 UNIT B ca. 302 m² 

Begane grond : 204 m²/ 2.000 kg/m²

Verdiepingsvloer : 40 m² 

Aantal parkeerplaatsen : 2

Buitenterrein : 98 m²

Lichtstraat 

Bieden vanaf : € 350.000 k.k.



STORMSWEG 9 UNIT C ca. 302 m²

Begane grond : 204 m² / 500 kg/m²

Verdiepingsvloer : 40 m² 

Aantal parkeerplaatsen : 2

Buitenterrein : 98 m²

Lichtstraat 

V.z.v. gekeurde bovenloopkraan 1.000 kg

Bieden vanaf : € 370.000 k.k.



STORMSWEG 9 UNIT D ca. 188 m²

Begane grond : 90 m² / 500 kg/m²

Verdiepingsvloer : 60 m² 

Aantal parkeerplaatsen : 2

Buitenterrein : 98 m²

Nieuwe overheaddeur

Bieden vanaf : € 195.000 k.k.
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Omschrijving
STORMSWEG 9 UNIT E ca. 188 m²

Begane grond : 90 m² / 500 kg/m²

Verdiepingsvloer : 38 m² 

Aantal parkeerplaatsen : 2

Buitenterrein : 98 m²

Bieden vanaf : € 190.000 k.k.



STORMSWEG 9 UNIT F ca. 318 m² 

Begane grond : 90 m² / 500 kg/m²

Entresol (staal) : 30 m²

Aantal parkeerplaatsen : 2

Buitenterrein : 228 m²

Nieuwe overheaddeur

Bieden vanaf : € 196.500 k.k.



STORMSWEG 9 UNIT G ca. 513 m² 

Begane grond : 420 m² / 500 kg/m²

Verdiepingsvloer : 80 m² 

Aantal parkeerplaatsen : 4

Buitenterrein : 93 m²

Nieuwe overheaddeur

Verwarming middels radiatoren

Lichtstraat

Bieden vanaf : € 595.000 k.k.
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Omschrijving
Omschrijving registergoed :

De afzonderlijke units zullen worden afgesplitst van het perceel grond met 
opstallen gelegen aan de Stormsweg 9, Kadestraal bekend Krimpen aan den 
IJssel, perceelnummer 1674 sectie B.

Er komt een mandeligheid in het buitenterrein. De VVE zal bij levering opgericht 
worden door de notaris. Levering dient voor 15 september te hebben 
plaatsgevonden. Koper stemt er bij koop mee in dat het belastingvoordeel 
i.v.m. de overdrachtsbelasting toekomt aan verkoper, zie concept 
koopovereenkomst welke bij de makelaar beschikbaar is. De projectnotaris is 
Lint Notarissen in Lekkerkerk, koper stemt ermee in om het transport hier te 
doen laten plaatsvinden. 



Aanvaarding : medio september 2022



Projectnotaris : Lint Notarissen in Lekkerkerk 



Voorbehoud : elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van 
eigenaar. 



Algemeen : al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van de 
bedrijfsunits gelegen aan de Stormsweg 9 te Krimpen aan den IJssel. 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

298 m² 2022

Type object Bedrijfsruimte
Oppervlakte 298 m²
Verdiepingen -
Huurprijs € ,- 
BTW -
Aanvaarding Per datum
Servicekosten -
Parkeerplaats

0









PLATTEGROND



PLATTEGROND



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?
Koningin Wilhelminaplein 5

2921 AB KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Telefoon: 0180 53 00 00

bedrijven@vanherk.nl

vanherk.nl


