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Omschrijving
TE KOOP
Scheepmakerstraat 6 – 8 te Katwijk (2222 AC) 'De Scheepmaker, Type A'

ALGEMEEN
Aan de Scheepmakerstraat op de locatie van voormalige Bakkerij Van Westerop, wordt een nieuw 
bedrijfsverzamelgebouw ("De Scheepmaker") ontwikkeld met 16 eenheden. Het bedrijventerrein 't Heen 
kent zijn oorsprong in de jaren zeventig van de vorige eeuw en is daarmee één van de oudste 
bedrijventerreinen van de regio. In de jaren tachtig en negentig is 't Heen ontwikkeld tot het bedrijventerrein 
zoals deze nu is. Op het terrein is een grote diversiteit aan bedrijven te vinden. 
De Scheepmakerstraat heeft van origine een industrieel karakter. Momenteel wordt er hard gewerkt aan 
revitalisatie en met de bouw van nieuwe bedrijfspanden wordt de uitstraling sterk verbeterd. De 
bereikbaarheid is optimaal te noemen door de ligging van het bedrijventerrein direct aan Provinciale weg 
N206 en in de nabijheid van Rijksweg A44.
Het bedrijfsverzamelgebouw is ontworpen met hoogwaardige materialen. Het is bedoeld voor bedrijven die 
behoefte hebben aan een werkplaats, opslag, kleine showroom, studio of anderszins, met parkeren voor de 
deur. Multifunctioneel en bovendien uitermate geschikt te noemen indien u een startende ondernemer bent 
of juist toe bent aan een volgende stap met uw bedrijf!
Bouwjaar: 2016.

BEREIKBAARHEID
Het bedrijfsverzamelgebouw is per eigen vervoer goed bereikbaar via de Rijksweg A44 alsmede de 
Provinciale weg N206. Bereikbaarheid per openbaar vervoer is tevens als goed te kenmerken. Diverse 
bushalten zijn gelegen op loopafstand.

OPPERVLAKTE / INDELING
De units hebben een oppervlakte van ca. 110 m² en zijn als volgt ingedeeld:
Begane grond: ca. 55 m²;
Eerste verdieping: ca. 55 m².

PARKEERMOGELIJKHEDEN
Elke unit beschikt over 2 eigen parkeerplaatsen.

OPLEVERINGSNIVEAU
De bedrijfsunits worden casco uitgevoerd. Dit houdt in dat de plafonds ruw en onafgewerkt worden 
opgeleverd. De wanden worden uitgevoerd als onafgewerkte kalkzandsteenelementen. De begane grond 
vloer wordt uitgevoerd in beton en monoliet (glad) afgewerkt, de verdiepingsvloer wordt afgewerkt met een 
zandcementdekvloer. De trap naar de verdieping is een gesloten vuren steektrap. De trap wordt voorzien 
van de benodigde leuningen en hekwerken. De units zijn voorzien van een toiletruimte en een ventilatiebox. 
Elke unit is verder voorzien van een toegangsdeur en een elektrisch bedienbare sectionaaldeur. Ook zijn de 
units voorzien van een eigen meterkast met een vaste aansluiting voor elektra, gas en water. Eventueel 
meerwerk is bespreekbaar: n.o.t.k.

Een uitgebreide projectfolder is op aanvraag beschikbaar.

KOOPSOM
€ 130.000,00 v.o.n. (voorzijde bedrijfsverzamelgebouw)

Scheepmakerstraat 6-8 A - 2222 AC Katwijk

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.



SERVICEKOSTEN
Nader te bepalen.

OMZETBELASTING
Het betreft hier een wel met BTW belaste verkoop.

AANVAARDING
Q4 2016.

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: Katwijk
Sectie: C
Nummer: 397 & 751

BIJZONDERHEDEN
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.

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