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Omschrijving
Algemeen:
REEDS GESTART MET BOUWEN, OPLEVERING JUNI 2019.

Deze nieuwbouwontwikkeling met de naam Interhof bestaat uit 23 hoogwaardige bedrijfsunits, waarvan nog 
5 beschikbaar. Momenteel zijn er nog maar 2 verschillende type units beschikbaar met een 
verkoopoppervlakte vanaf 217 m² tot 320 m² gelegen aan de Grote Esch te Moordrecht.

De units worden ontwikkeld op het zuidelijk deel van bedrijventerrein Gouwepark gelegen op een 
zichtlocatie ten opzichte van de provinciale weg N207. Vanwege de afsluitbaarheid van bedrijventerrein 
Gouwepark is een veilig ondernemersklimaat gewaarborgd.

De focus bij deze nieuwbouwontwikkeling ligt op toekomstbestendig bouwen. Zo zullen er duurzame 
materialen worden gebruikt, wordt voorzien in een warmtepomp ten behoeve van koeling en verwarming, 
beschikken de units over betonkernactivering en optioneel zonnepanelen. In een gasaansluiting zal niet 
worden voorzien. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om energieneutraal te ondernemen.

Bereikbaarheid: 
Bedrijventerrein Gouwepark is een modern bedrijventerrein, met oog voor veiligheid, groen en 
duurzaamheid. 
Het terrein wordt in de avonden, deels weekenden en feestdagen afgesloten middels een elektronische 
schuifpoort. 
Door dit systeem en actief parkmanagement is Gouwepark een bedrijventerrein met een goede uitstraling 
en een klimaat voor veilig ondernemen.

Gouwepark ligt centraal in de regio Midden-Holland in de nabijheid van het Gouwe Aquaduct. Het 
bedrijventerrein is gelegen op grondgebied van de gemeente Moordrecht en wordt omsloten door de 
rijkswegen A12 en A20. De hoofdontsluiting van Gouwepark is het kruispunt nabij de Coenecoopbrug. (Zie 
voor meer informatie over Gouwepark, www.gouwepark.nl).

Alle units beschikken over een aantal exclusief toe te wijzen parkeerplaatsen.

Gebruiksmogelijkheden:
Het object is geschikt voor diverse bedrijfsdoeleinden met een functieaanduiding tot en met categorie 3.2.

Oppervlakte:
Unit 7 - type 1s, huisnummer 616: 
Grootte ca. 320 m², verdeeld over ca. 205 m² op de begane grond en ca. 115 m² op de verdieping met 6 
parkeerplaatsen.

Koopsom: 
Unit 7, huisnummer 616: € 395.000,- v.o.n. te vermeerderen met omzetbelasting.

Financieringsmogelijkheden: 
Uitgaande van een looptijd van 20 jaar, eigen inbreng van 20% en rente percentage van 4% resulteert voor 
unit 7 in circa € 2.370,- per maand (rente en aflossing).

Planning / Oplevering:
Met de bouw is reeds al gestart. De oplevering vindt plaats in juni 2019.
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Opleveringsniveau:
De te ontwikkelen units variëren in grootte, beschikken over een aantal eigen parkeerplaatsen en zijn indien 
gewenst te schakelen. Het opleveringsniveau is voorzien van onder andere:
- warmte pomp ten behoeve van koeling en verwarming (via leidingen in vloer);
- betonkern activering (koelen en verwarmen van kern waardoor koel en warmte afgifte via de massa zeer 
effectief is;
- monoliet afgewerkte betonvloer met een vloerbelasting van 2.000 kg/ m² begane grond en 400 kg/ m² op 
de verdieping;
- vrije hoogte circa 7,5 meter en 4 meter (onder verdiepingsvloer);
- krachtstroom;
- complete meterkast;
- overheaddeur elektrisch;
- betegelde toiletruimte met toilet;
- houten trap naar etage;
- buitenlamp;
- deurbel;
- noodverlichting;
- brandhaspel.

Unit 7 krijgt bovenin de zuid-oost gevel de beschikking over 17 zonnepanelen per unit. De energie 
opbrengst (circa 3.500 kWh per unit) van de panelen komen ten goede aan de desbetreffende units.

Opties:
- zonnepanelen voor dit type unit zijn maximaal 52 panelen voor circa € 15.900,- te vermeerderen met 
omzetbelasting. Aanvullende gegevens met betrekking tot jaarlijkse besparing en terugverdientijd zijn op te 
vragen bij ons kantoor;
- glasvezel € 450,- te vermeerderen met omzetbelasting;
- laadpaal € 1.500,- te vermeerderen met omzetbelasting (11 kWh).

Bebouwing:
De units worden opgetrokken uit een antractietgrijze betonnen borstwering met daarboven stalen sandwich 
panelen en gevelbeplating rondom een staalconstructie. Het geïsoleerde stalen dak wordt voorzien van een 
PVC dakbedekking. De aluminium kozijnen worden voorzien van HR++ isolatieglas.

Kadastrale gegevens:
Het totale perceel is circa 7.500 m² en is reeds kadastraal ingemeten en gesplitst. Het buitenterrein wordt 
mandelig en gemeenschappelijk eigendom van de eigenaren.

Notaris:
Notariskantoor Van der Meulen Kock en Ubachs te Waddinxveen zal de juridische afwikkeling begeleiden. 
De koop van een unit wordt vastgelegd in een koop-aannemingsovereenkomst. Deze overeenkomsten 
zullen naar de notaris gestuurd worden waarna de notaris de leveringsakte opstelt, ook wel de 
'transportakte genoemd'.
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Bank:
Rabobank Gouwestreek is bekend met de nieuwbouwontwikkeling Interhof en heeft een stappenplan 
opgesteld hoe een financiering aangevraagd kan worden en wat dan ongeveer de uitgangspunten zullen 
zijn qua financieringsvoorwaarden en tarieven. Als ondernemer heeft u voor een aanvraag financiering de 
jaarcijfers van 2016, 2017 en 2018, een prognose voor 2019 en de meest recente aangifte 
inkomstenbelasting nodig.

Bouwer:
De bouw zal tot stand worden gebracht door bouwbedrijf De Vries en Verburg.

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

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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