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Omschrijving
*NOG MAAR 1 UNIT BESCHIKBAAR*

Algemeen:
Deze nieuwbouwontwikkeling met de naam Newtonhof bestaat uit 31 hoogwaardige bedrijfsunits, 
bestaande uit 5 verschillende type units met een verkoopoppervlakte vanaf totaal circa 111 m² tot en met 
circa 214 m² gelegen aan de Newton-/Edisonstraat te Zoetermeer. Momenteel is nog maar 1 unit 
beschikbaar. Vraag daarom direct naar de mogelijkheden!

De bedrijfsunits worden ontwikkeld op het middelste deel van bedrijventerrein Zoeterhage gelegen op een 
uitstekend te bereiken locatie. Bedrijventerrein Zoeterhage is het op een na grootste bedrijventerrein van 
Zoetermeer met een netto oppervlakte van circa 32,9 hectare. Het terrein wordt getypeerd door de brede, 
groene zones en de goede ontsluiting via meerdere uitvalswegen.

De ontwikkeling is opgedeeld in zes delen:
- Groen; royale bedrijfsunits met een begane grond en volledige etage;
- Paars; bedrijfsunits met duidelijke zichtbaarheid vanaf de Edisonstraat begane grond en volledige etage;
- Oranje; bedrijfsunits met duidelijke zichtbaarheid vanaf de Newtonstraat begane grond en volledige etage;
- Rood; functionele en compacte bedrijfsunits met een begane grond en volledige etage;
- Blauw: deze units zijn reeds allemaal verkocht. 
- Garageboxen unit 1 t/m 6; zijn reeds allemaal verkocht.

Bereikbaarheid: 
Bedrijventerrein Zoeterhage ligt in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag en in de nabijheid van het 
stadscentrum van Zoetermeer. Het bedrijventerrein is in de nabijheid van de Rijkswegen A12 (Den Haag – 
Utrecht) en het stadscentrum (Ringweg Zoetermeer). Op loopafstand zijn diverse bus- en tramverbindingen 
gelegen.

Parkeren: 
Elke bedrijfsunit krijgt 1 of 2 nader toe te wijzen parkeerplaatsen (geen eigendom).

Gebruiksmogelijkheden:
Het object is geschikt voor diverse bedrijfsdoeleinden met een functieaanduiding tot en met categorie 3.1.

De units:
Unit 1 – type blauw: VERKOCHT.

Unit 2 – type blauw: VERKOCHT.

Unit 3 – type blauw: VERKOCHT.

Unit 4 – type blauw: VERKOCHT.

Unit 5 – type blauw: VERKOCHT.

Unit 6 – type blauw: VERKOCHT.
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Unit 7 – type rood: VERKOCHT.

Unit 8 – type rood: VERKOCHT.

Unit 9 – type rood: VERKOCHT.

Unit 10 – type rood: VERKOCHT.

Unit 11 – type rood: VERKOCHT

Unit 12 – type rood: VERKOCHT.

Unit 13 – type oranje: VERKOCHT.

Unit 14 – type oranje: VERKOCHT.

Unit 15 – type oranje: VERKOCHT.

Unit 16 – type oranje: VERKOCHT.

Unit 17 – type oranje: VERKOCHT.

Unit 18 – type oranje: VERKOCHT.

Unit 19 – type paars: VERKOCHT.

Unit 20 – type paars: VERKOCHT.

Unit 21 – type paars: VERKOCHT.

Unit 22 – type paars: VERKOCHT.

Unit 23 – type paars: VERKOCHT.

Unit 24 – type roze: 
Koopsom: € 199.500,- v.o.n., totaal circa 180 m² waarvan circa 91 m² begane grond en circa 89 m² op de 
verdieping.

Unit 25 – type groen: VERKOCHT.

Unit 26 – type groen: VERKOCHT.

Unit 27 – type groen: VERKOCHT.

Unit 28 – type groen: VERKOCHT.

Unit 29 – type groen: VERKOCHT.
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Unit 30 – type groen: VERKOCHT.

Unit 31 – type groen: VERKOCHT.

Unit 32 – Garagebox: VERKOCHT.

Unit 33 – Garagebox: VERKOCHT.

Unit 34 – Garagebox: VERKOCHT.

Unit 35 – Garagebox: VERKOCHT.

Unit 36 – Garagebox: VERKOCHT.

Unit 37 – Garagebox: VERKOCHT.

Vierkante meters zijn circa en koopsommen zijn exclusief omzetbelasting. Makelaarskosten en 
notariskosten (inzake aankoop), zijn in de koopsom inbegrepen. Overdrachtsbelasting is bij nieuwbouw niet 
van toepassing.

Planning / Oplevering:
Met de bouw is per 15 mei 2020 aangevangen. De oplevering zal vermoedelijk rond eind Q1 2021 
plaatsvinden.

Opleveringsniveau:
De te ontwikkelen units variëren in grootte en zijn indien gewenst te schakelen. Het opleveringsniveau is 
voorzien van onder andere:
- monoliet afgewerkte betonvloer met een vloerbelasting van circa 1.500 kg/ m² begane grond en circa 250 
kg/ m² op de verdieping;
- vrije hoogte circa 7,5 meter en circa 3,5 meter onder verdiepingsvloer;
- overheaddeur;
- punt ten behoeve van toilet;
- houten trap naar etage;
- buitenlamp;
Zie uitgebreide lijst in technische omschrijving.

Optioneel, onder andere:
- zonnepanelen;
- betegelde toilet;
- pantryunit.

Bebouwing:
Staat omschreven in de technische omschrijving. Vraag deze aan voor meer informatie.

Kadastrale gegevens:
Het totale perceel is circa 4457 m² en zal kadastraal worden onderverdeeld.
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Notaris:
Caminada Notarissen te Nootdorp zal de juridische afwikkeling begeleiden. De koop van een unit wordt 
vastgelegd in een koop-aannemingsovereenkomst en akte van mandeligheid. Deze overeenkomsten zullen 
naar de notaris gestuurd worden waarna de notaris de leveringsakte opstelt, ook wel de 'transportakte 
genoemd'.

Bouwer:
De bouw zal tot stand worden gebracht door bouwbedrijf Hardeman uit Veenendaal.

Prijslijst: 
Prijzen voor dit project zijn vrij op naam, wat inhoudt dat notaris- en makelaarskosten inzake aankoop in de 
koopprijs zijn inbegrepen. De prijslijst is op te vragen bij ons kantoor. Bedragen dienen vermeerderd te 
worden met omzetbelasting en eventueel gewenst meerwerk.

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.

Voor meer informatie:
Basis Bedrijfshuisvesting Gouda B.V.
Lage Gouwe 2 
2801 LG Gouda
Telefoonnummer: 0182-525700

En/of

Business Connect Bedrijfsmakelaardij 
Dorpstraat 171 
2712 AH Zoetermeer 
Telefoonnummer: 079-3161020
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