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Omschrijving
Algemeen: 
Het betreft hier een nieuw te realiseren distributiecentrum (logistieke bedrijfsruimte) met een totale 
perceelgrootte van circa 9.194 m². In totaal zal er circa 5.262 m² bebouwd worden. Dit is onderverdeeld in 
circa 5.010 m² bedrijfsruimte en circa 500 m² kantoorruimte.

Met de ligging op bedrijventerrein LogistiekPark A12 is de bereikbaarheid ten opzichte van de A12 goed. 
Verder beschikt het distributiecentrum over 5 loading docks, 2 overheaddeuren op maaiveld, 52 
parkeerplaatsen en een afgesloten buitenterrein.

Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met moderne uitgangspunten qua gebruik materialen en 
opleveringsniveau, hoogwaardige installaties, isolatiewaarden en afwerking van de turn-key kantoorruimte.

Bereikbaarheid:
LogistiekPark A12 is gelegen in de driehoek Rotterdam (Rotterdamse Haven), Gouda en Zoetermeer en is 
direct gelegen aan de A12 Den Haag – Utrecht en indirect aan de A20. De ligging is daarmee uitstekend.

Parkeerplaatsen: 
In totaal zullen er 52 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd worden.

Linker voorzijde hek: 15 parkeerplaatsen;
Linker voorzijde kantoorruimte: 17 parkeerplaatsen;
Rechtervoorzijde bedrijfsruimte: 20 parkeerplaatsen.

Gebruiksmogelijkheden:
Het object is geschikt voor diverse op- en overslagdoeleinden met de functieduiding logistiek en een 
maximale milieu categorie van 3.2.

Oppervlakte:
De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 5.262 m². Welke als volgt is onderverdeeld:
- BC1: 2.590 m² bedrijfsruimte;
- BC2: 2.420 m² bedrijfsruimte;
- BC3: 500 m² kantoorruimte (2 x 250 m²).

Oplevering:
In overleg.

Opleveringsniveau: 
Het opleveringsniveau is onder andere voorzien van:
Bedrijfsruimte:
- vrije hoogte van 10 meter (laad- en loszone onder contructie 7 m¹);
- betonvloer met maximale vloerbelasting van 2.500 kg/m²;
- 5 loading docks;
- 2 overheaddeuren;
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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.



Kantoorruimte:
- kantoorgebouw verdeeld over twee etages;
- kantoren ontworpen als landschap kantoren: een open ruimte met enkel muren voor de sanitaire ruimtes;
- verlichting met energiezuinige LED verlichting:
- bewegingsdetectie op verlichting in sanitair;
- pantry voorzien van gootsteen, koelkast en keukenblok (een per verdieping).

Buitenterrein:
- eigen inrit waarbij vrachtwagens vanuit twee kanten kunnen
indraaien;
- laadloskuil;
- 52 parkeerplaatsen verdeeld aan de voorzijde van het bedrijfscomplex.

Duurzaamheid:
- gasloos gebouw;
- energiezuinige LED verlichting;
- voorbereiding op zonnepanelen;
- bewegingsdetectie op verlichting in sanitair;
- bewegingssensor schakelaars in de kantoren.

Huurder heeft de mogelijkheid in overleg met- en na goedkeuring door- verhuurder op de daarvoor 
aangewezen plekken naam aanduiding aan te brengen.

Huurprijs: 
Nader overeen te komen.

Huurprijs zal vermeerderd worden met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting en eventuele bijkomende 
servicekosten.

Huurprijsherziening: 
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, op basis van de wijziging van 
het maandindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks "alle huishoudens" (2015=100), 
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidsstelling: 
Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur te 
vermeerderen met de wettelijke omzetbelasting en eventuele bijkomende servicekosten.

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

BTW:
Huurder garandeert aan verhuurder dat hij het huurobject per datum van ingang van de huurovereenkomst 
voor tenminste het bij de wet vastgestelde minimumpercentage blijvend zal gebruiken voor doeleinden die 
recht geven op aftrek van BTW.
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Huurder zal op eerste verzoek van verhuurder per ommegaande een onherroepelijke volmacht aan 
verhuurder en zijn eventuele rechtsopvolger(s) verlenen om mede namens hem een optieverzoek tot 
belaste verhuur in te dienen.
Indien huurder echter niet (meer) voldoet aan de wettelijke criteria voor belaste verhuur of een optieverzoek 
tot belaste verhuur niet (meer) door de inspecteur der belastingen wordt gehonoreerd, dan zal huurder het 
gehele daardoor financieel te lijden nadeel voor verhuurder aan verhuurder vergoeden, overeenkomstig de 
ter zake op te nemen bijzondere bepalingen van de huurovereenkomst.

Huurtermijn:
In overleg.

Huurbetaling:
Per kalenderkwartaal vooruit.

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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