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Omschrijving
De voormalige Gamma locatie aan Ambachtsweg 23 te Katwijk wordt getransformeerd naar diverse 
afzonderlijke bedrijfsunits vanaf ca. 236 m². 
De units kenmerken zich door de courante maatvoering en goede bereikbaarheid op het bedrijventerrein en 
zijn multifunctioneel te noemen. 
Bedrijventerrein 't Heen wordt gekenmerkt door een mix van industriële en dienstverlenende bedrijven. In de 
directe omgeving van het object zijn onder andere Karwei, Gamma en supermarkt Albert Heijn gevestigd.
Bouwjaar: zeventiger jaren. 

BEREIKBAARHEID
Het geheel is per eigen vervoer goed bereikbaar via de Rijksweg A44 en de Provinciale weg N206.
Bereikbaarheid per openbaar vervoer is als goed te kenmerken. Diverse bushalten liggen in de directe 
omgeving van het object.

LOCATIE / LIGGING 
Bedrijventerrein 

OPPERVLAKTE / INDELING
De totale oppervlakte van dit object bedraagt 6.000 m² en is als volgt onderverdeeld:

Unit 1: 
- Ca. 1.156 m² b.v.o., vrije hoogte grotendeels 7 meter;
- 4 parkeerplaatsen.

Unit 2: VERKOCHT
- Ca. 1.213 m² b.v.o., vrije hoogte grotendeels 7 meter;
- 4 parkeerplaatsen.

Unit 3: VERKOCHT 
- Ca. 369 m² b.v.o., vrije hoogte grotendeels 7 meter;

Unit 4:
- Ca. 557 m² b.v.o., vrije hoogte grotendeels 3 meter;
- 4 parkeerplaatsen;
- 'As is where is', de bestaande indeling blijft gehandhaafd.

Unit 5: VERKOCHT
- Ca. 447 m² b.v.o., vrije hoogte grotendeels 3 meter;
- 6 parkeerplaatsen.

Unit 6: VERKOCHT
- Ca. 236 m² b.v.o., vrije hoogte grotendeels 3 meter;
- 6 parkeerplaatsen;
- 'As is where is', de bestaande indeling blijft gehandhaafd.

Unit 7:
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- Ca. 638 m² b.v.o., vrije hoogte grotendeels 3 meter;
- 4 parkeerplaatsen.

Restaurant: VERKOCHT
- Ca. 226 m² b.v.o.
- 2 parkeerplaatsen.

Kantoorruimte:
- Ca. 100 m² b.v.o. begane grond en ca. 925 m² b.v.o. verdieping. 

PARKEERMOGELIJKHEDEN
Er is parkeergelegenheid aanwezig op eigen terrein. 
Vrij parkeren op openbaar terrein in de directe omgeving.

OPLEVERINGSNIVEAU
De units worden casco plus opgeleverd, waarbij elke unit zal worden opgeleverd met een in bepaalde 
gevallen nieuw te realiseren overheaddeur, een meterkast met aansluitingen voor gas, water en elektra met 
aparte meters en een rioolaansluiting.

KOOPSOM
Unit 1:
€ 815.000,00 k.k.

Unit 2: VERKOCHT
€ 855.000,00 k.k.

Unit 3: VERKOCHT 
€ 335.000,00 k.k.

Unit 4:
€ 560.000,00 k.k.

Unit 5: VERKOCHT
€ 536.000,00 k.k.

Unit 6: VERKOCHT
€ 320.000,00 k.k.

Unit 7:
€ 575.000,00 k.k.

Restaurant: VERKOCHT
€ 226.000,00 k.k.

Verdieping, bedrijfs-/kantoorruimte:
Nader overeen te komen.
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OMZETBELASTING
Indien verkoper dit wenst kiezen partijen voor een met BTW belaste verkoop.

AANVAARDING
Oplevering en aanvaarding vindt plaats in overleg met onze opdrachtgever.

COURTAGE
Mocht door bemiddeling van Basis Bedrijfshuisvesting B.V. een transactie tot stand komen, zult u hiervoor 
geen kosten of courtage verschuldigd zijn.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Katwijk
Sectie: C
Nummer: 1326 (gedeeltelijk) & 4878 (gedeeltelijk)

BIJZONDERHEDEN
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.

De bedrijfsunits 1, 2, 6 en 7 zullen in verband met de daarboven gelegen kantoren als appartementsrechten 
geleverd worden. 

De bedrijfsunits 3, 4 en 5 worden geleverd in volledig eigendom. 

Verkoper zal zorg dragen voor splitsing.

Aanvang verbouwing-/splitsing na ontvangst waarborgsom; kadastrale splitsing, plaatsen tussenwanden, 
aanleg meterkast met aansluiting nutsvoorziening: gas, water, elektra en riool, in bepaalde gevallen 
plaatsen overheaddeur en aanleg parkeerplaatsen.

- Verbouwtijd ca. 6 maanden.

- De projectnotaris is Notariskantoor Arsenault te Sassenheim.

- Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van de eigenaar.

- HET IS TEVENS MOGELIJK OM TE KOPEN IN DE STAAT 'AS IS WHERE IS'. DE KOPER ZAL HIERBIJ -
IN NADRUKKELIJK OVERLEG MET VERKOPER - VOOR EIGEN REKENING / RISICO DE SPLITSING 
VERZORGEN . INDIEN HIER VOOR GEOPTEERD WORDT GELDT EEN KORTING OP DE KOOPPRIJS 
VANAF 25.000,00 EURO PER UNIT EN KAN ER DIRECT OVERGEDRAGEN WORDEN. UITZONDERING 
HIEROP IS UNIT 6, DAAR DEZE AL GROTENDEELS GESPLITST IS.

OVERIG
Bezichtigingen uitsluitend op een daartoe afgesproken tijdstip met Basis Bedrijfshuisvesting B.V.

Ambachtsweg 23 - 2222 AJ Katwijk

Deze vrijblijvende projectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan Basis 
Bedrijfshuisvesting deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen. Aan de samen-stelling van 
deze vrijblijvende projectinformatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Het gebruik ervan geschiedt voor eigen risico. Aan deze 
projectinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Basis Bedrijfshuisvesting aanvaardt geen enkele aansprakelijk-heid voor schade 
als gevolg van de inhoud alsmede het gebruik van deze vrijblijvende projectinformatie.



Collegiaal met Mens Makelaars B.V. te Lisse.
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