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Omschrijving
BUSINESSPARK DE KEYSER NIEUWBOUW 
Businesspark De Keyser bestaat uit een aantal zeer eigentijdse nieuwbouw bedrijfsunits op het 
bedrijventerrein 's-Gravendijck te Noordwijk. De units kennen een royale vrije hoogte, een volledige 
verdiepingsvloer en een aantal eigen parkeerplaatsen.

Businesspark De Keyser 
Op de laatste vrije bouwkavel van het moderne en uitstekend ontsloten bedrijventerrein 's-Gravendijck te 
Noordwijk wordt het multifunctionele Businesspark De Keyser gerealiseerd. Dit eigentijdse 
bedrijfsverzamelgebouw is gelegen aan de Keyserswey, nabij de oprit van de N206, en kent een tiental 
bedrijfsunits waarvan er 7 in verkoop worden gebracht.

De adresgegevens zijn Keyserswey 73 D t/m 73 J te Noordwijk.

Bedrijfs-kantoorunits 
De units worden gekenmerkt door de moderne uitstraling en de royale bouwhoogte van zowel de begane 
grond als de eerste verdieping waardoor de gebruiksmogelijkheden uitstekend zijn. De totale hoogte van het 
pand bedraagt dan ook 9 meter. Alle bedrijfsruimten worden uitgevoerd met een volledige verdiepingsvloer, 
een hoge overheaddeur, een aparte loopdeur en minimaal twee eigen parkeerplaatsen op het buitenterrein. 
Als absolute pré dient vermeld te worden dat zowel op de begane grond als op de eerste verdieping aan de 
vóór en aan de achterzijde kozijnen geplaatst worden waardoor de daglicht toetreding prima is en er sprake 
zal zijn van een aangename werkomgeving. De units worden casco opgeleverd, echter wel met 
nutsaansluitingen tot in de meterkast.

Buitenterrein 
Uiteraard wordt het buitenterrein compleet ingericht opgeleverd, waarbij onder andere een toegangshek zal 
worden geplaatst waarmee het terrein 's nachts afgesloten kan worden. Via uw eigen toegangscode is het 
uiteraard wel mogelijk om 24/7 uw bedrijfsruimte te bereiken.

Bestemming 
Door de ruime bestemmingsmogelijkheden op deze locatie (bedrijven tot en met categorie 4.2) zijn de units 
geschikt voor een scala aan ondernemingen die productie- en/of opslagruimte nodig hebben gecombineerd 
met, indien gewenst, kantoor- en/of showroomruimte op de eerste verdieping.

Oppervlakten, Parkeerplaatsen en Koopsommen 
* De units variëren in oppervlakte en zijn beschikbaar vanaf 160 m² GO (Gebruiks-Oppervlakte) tot 188 m² 
GO. Oppervlakte is inclusief verdiepingsvloer. 
* Als vanzelfsprekend is het ook mogelijk om meerdere units te combineren waardoor u een groter 
oppervlak kunt creëren. 
* Alle units hebben 2 of 3 eigen parkeerplaatsen. 
* Koopsom vanaf € 199.000,= V.O.N. exclusief B.T.W. t/m € 249.000,= V.O.N. exclusief B.T.W.
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UNIT 4 
Oppervlakte B.G.: 80 m² 
Oppervlakte Verdieping: 80 m² 
Parkeerplaatsen: 2 
Koopsom: € 199.000,= V.O.N.

UNIT 5 
Oppervlakte B.G.: 84 m² 
Oppervlakte Verdieping: 84 m² 
Parkeerplaatsen: 2 
Koopsom: € 215.000,= V.O.N.

UNIT 6 
Oppervlakte B.G.: 90 m² 
Oppervlakte Verdieping: 90 m² 
Parkeerplaatsen: 3 
Koopsom: € 229.500,= V.O.N.

UNIT 7 
Oppervlakte B.G.: 93 m² 
Oppervlakte Verdieping: 93 m² 
Parkeerplaatsen: 2 
Koopsom: € 229.500,= V.O.N.

UNIT 8 
Oppervlakte B.G.: 94 m² 
Oppervlakte Verdieping: 94 m² 
Parkeerplaatsen: 3 
Koopsom: € 239.000,= V.O.N.

UNIT 9 
Oppervlakte B.G.: 92 m² 
Oppervlakte Verdieping: 92 m² 
Parkeerplaatsen: 2 
Koopsom: € 239.000,= V.O.N.

UNIT 10 
Oppervlakte B.G.: 89 m² 
Oppervlakte Verdieping: 89 m² 
Parkeerplaatsen: 3 
Koopsom: € 249.000,= V.O.N.
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* De genoemde Koopsom is Vrij Op Naam (V.O.N.) en exclusief B.T.W. 
* De genoemde Koopsom is inclusief het aantal aangegeven privé parkeerplaatsen 
* De genoemde Koopsom is exclusief € 2.000,= (exclusief B.T.W.) aansluitkosten voor gas, elektra en 
water. 
* De oppervlakte is uitgedrukt als GO (Gebruiks Oppervlakte) wat dus de netto vloeroppervlakte betreft. 
Deze oppervlakte is gemeten tussen de scheidingswanden en de voor- en achtergevel, echter inclusief het 
trapgat.

Kwaliteit in de toekomst 
Om de kwaliteit van het totale bedrijfsverzamelgebouw en het omliggende buitenterrein ook in de toekomst 
te waarborgen zal er een Vereniging van Eigenaren opgericht worden waarin zaken zoals bijvoorbeeld de 
opstalverzekering, het toekomstig onderhoud van het pand en het buitenterrein alsmede het bijhouden van 
de brede groenstrook en het water geregeld zijn. Dit betekent enerzijds dat iedere eigenaar een kleine 
maandelijkse vergoeding dient te voldoen maar anderzijds geeft dit de zekerheid dat het totale pand in 
conditie blijft wat de waarde en courantheid van het pand zal bestendigen.

De pluspunten van Businesspark De Keyser

* Moderne uitstraling 
* Uitermate licht; ramen aan beide zijden 
* Zeer ruimtelijk; totale hoogte 9 meter (4,85 m begane grond en 3,6 m verdieping)
* Volledige verdiepingsvloer 
* Vloerbelasting 1.000 kg/m² begane grond en 250 kg/m² verdieping
* Etage geschikt voor kantoor/showroom 
* Opvallend vrij gelegen gebouw 
* Ruime bestemmingsmogelijkheden 
* Buitenterrein met afsluitbaar hek 
* Eigen parkeerplaatsen (2 of 3 per unit) 
* Nabij de oprit van de N206
BEREIKBAARHEID
Het geheel is per eigen vervoer goed bereikbaar via Rijksweg A44 alsmede de Provinciale wegen N206 en 
N449. 
De bereikbaarheid per openbaar vervoer is als goed te kenmerken. Enkele bushalten bevinden zich in de 
directe omgeving van het object.

LOCATIE / LIGGING 
Bedrijventerrein

OPPERVLAKTE / INDELING
De units variëren in oppervlakte en zijn beschikbaar vanaf 160 m² GO (Gebruiks-Oppervlakte) tot 188 m² 
GO. De oppervlakte is inclusief verdiepingsvloer. Als vanzelfsprekend is het ook mogelijk om meerdere units 
te combineren waardoor u een groter oppervlak kunt creëren.

PARKEERMOGELIJKHEDEN
Elke unit beschikt over 2 of 3 parkeerplaatsen.

Keyserswey 73 d tm j - 2201 CX Noordwijk

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.



OPLEVERINGSNIVEAU
De units worden casco opgeleverd, echter wel met nutsaansluitingen tot in de meterkast.

KOOPSOM
Vanaf 199.000,00 V.o.n. – € 249.000,00 V.o.n.

OMZETBELASTING
Het betreft hier een met BTW belaste verkoop.

AANVAARDING
Q3 2019.

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: Noordwijk
Sectie: H
Nummer: 1186 (gedeeltelijk)

BIJZONDERHEDEN
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.

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

Collegiaal met: Heemskerk Makelaardij B.V. te Noordwijkerhout.

LOCATIE / VOORZIENINGEN 
Winkel voorziening
Op 500 m tot 1000 m

Snelwegafrit 
Op 3000 m tot 4000 m

Bushalte 
Op minder dan 500 m
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