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Omschrijving
Algemeen:
Heeft u (tijdelijk) opslagruimte nodig ten behoeve van bijvoorbeeld slowmovers, overstock, archiefvoorraad,
seizoensvoorraad of de wekelijkse voorraad die u op uw locatie geleverd wil krijgen? In het voormalige
Intertoys distributiecentrum aan de Handelsweg 11 te Waddinxveen, op het logistieke park "Distripark
Doelwijk", kunt u opslagruimte huren vanaf circa 50 m². Op de Handelsweg kunt u flexibel opslagruimte
huren oplopend tot circa 10.000 m².

In het bedrijfscomplex van in totaal circa 49.000 m² gelegen in het hart van de Randstad zijn uw goederen
veilig. Wilt u de mogelijkheid hebben dagelijks uw eigen voorraad bij te houden of moet uw lichte
werkzaamheden uitvoeren, huur dan kantoorruimte (per werkplek) bij.

Het complex aan de Handelsweg 11 heeft een vrije hoogte van circa 10 meter onder de spanten en is
voorzien van alle gemakken die van een modern warehouse mogen worden verwacht; van loadingdocks en
een marktconforme vloerbelasting van circa 1.500 kg/m² tot een gecertificeerd sprinkler- en
beveiligingssysteem. Het object is uitermate geschikt voor magazijn-/opslagruimte voor goederen met
afwijkende maatvoering zoals keukens en meubels.

Rondom het voormalig distributie centrum van Intertoys zijn grote logistieke partijen gevestigd zoals
Dachser, NedCargo en Inbox Storage. Tevens is de KLPD (Korps landelijke politiediensten) gevestigd nabij
de entree van het bedrijventerrein.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw (tijdelijk) opslag? Neem dan contact met ons op.

Bereikbaarheid:
Bedrijventerrein "Distripark Doelwijk" te Waddinxveen is centraal gelegen in de regio Midden Holland in de
logistieke hotspot "A12 Corridor". In de nabijheid bevinden zich de A12, richting Utrecht en Den Haag
alsmede de A20 richting Rotterdam.

Gebruiksmogelijkheden:
Het object is geschikt voor diverse opslagdoeleinden.

Oppervlakte:
Het complex aan de Handelsweg biedt een diversiteit aan te huren volumes. Huren kan al vanaf circa 50 m²
opslagruimte.

Oplevering:
In overleg.

Opleveringsniveau:
De te huren opslagruimtes zijn onder andere voorzien van:
- gedeelde loadingdocks en overheaddeuren;
- gedeelde expeditieruimte;
- verwarming;
- brandblussystemen;
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- sanitaire groepen.

De te huren opslagruimtes worden gekenmerkt door:
- een schone en droge omgeving;
- een beveiligde omgeving;
- een onderhoudsvrije ruimte;
- flexibele huurtermijnen;
- variabele formaten.

De mogelijkheid bestaat in overleg met verhuurder uw goederen op locatie op te laten halen en na uw
huurperiode te retourneren.

Optioneel is er kantoorruimte dan wel een werkplek te huren welk onder andere voorzien zijn van:
- diverse sanitaire groepen;
- systeemplafond alsmede ingebouwde verlichtingsarmaturen;
- airco;
- brandblussystemen;
- centrale verwarming voorzien van deels radiatoren en deels vloerverwarming;
- deels voorzien van vloerbedekking;
- te openen ramen.

Huurprijs:
Huren kan al vanaf circa 50 m² voor € 350,- per maand inclusief servicekosten, te vermeerderen met de
wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Uw opslag wordt bij aankomst voor u ingepakt en vervolgens veilig opgeslagen. In overleg met verhuurder
heb je toegang tot het gehuurde.

In verband met onder andere de opstalverzekering kunnen wij niet garanderen dat alle partijen in
aanmerking komen voor het huren van een ruimte binnen het complex. Verhuurder heeft in ieder geval
aangegeven niet te kunnen verhuren aan partijen die werkzaam zijn met gevaarlijke (chemische)
stoffen/producten, banden en auto's.

Servicekosten:
Inbegrepen in de huurprijs.

Huurtermijn:
In overleg.

Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van verhuurder.

Wilt u in aanmerking komen om een opslagruimte te huren; dan ontvangen wij graag van u een uittreksel
Kamer van Koophandel van de hurende entiteit (mits van toepassing) alsmede de volgende
persoonsgegevens: naam, woonadres, e-mailadres en telefoonnummer.
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