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Omschrijving
Op de hoek van de Zeilmakerstraat en de Scheepmakerstraat, op zichtlocatie vanaf de provinciale weg 
N206, wordt het project 'Nieuw Rijnzicht' ontwikkeld. De bouwkavel is ca. 15.700 m² groot.

Er is voor deze bijzondere locatie een plan ontwikkeld voor de bouw van een drietal bedrijfscomplexen; 1 
pand voor de GAMMA Katwijk, een deelproject met kleinschalige bedrijfsunits en een kavel welke 
momenteel nog vrij is.

De resterende grond met een oppervlakte van ca. 3.400m² (zie tekening kavel 2) dient als te ontwikkelen 
kavel nog nader te worden uitgewerkt. Dit geeft toekomstige gebruikers nog de mogelijkheid tot maatwerk.

Buiten de mogelijkheid tot het realiseren van 'standaard' bedrijfsruimte/hallen is er reeds deels een 
bedrijfsgebouw uitgewerkt voorzien van tussenvloeren, waardoor er een bedrijfsruimte ontstaat van totaal 
ca. 6.000m2, welk gebouw kan worden opgedeeld in kleinere units.

Naast de mogelijkheden voor bedrijfsruimte in het algemeen is Perifere Detailhandel (ABC) bespreekbaar.

Eveneens bestaat de mogelijkheid om in plaats van huur de kavel (deels) te kopen. Koopsom is op 
aanvraag verkrijgbaar.

In de brochure is algemene informatie opgenomen zoals artist impressions. Juist in deze voorfase is goed 
maatwerk mogelijk en kan worden ingespeeld op de wensen van de 
toekomstige gebruikers.

LOCATIE
De kavel is gelegen op een unieke zichtlocatie direct aan de Provinciale weg N206 (Leiden -De Zilk 
–Haarlem) nabij de aan- en afvoerwegen van bedrijventerrein 't Heen. Binnen 5 autominuten is Rijksweg 
A44 bereikt.

In de directe omgeving zijn tal van gerenommeerde bedrijven gevestigd op het gebied van handel en 
maakindustrie echter ook in de categorie Detailhandel. Zo is direct tegenover het complex een AH maxi 
gevestigd.

OPPERVLAKTEN
Bedrijfspand 
Nog te huur totaal 3.000m² begane grond en 3.000m² etage, huur in diverse oppervlakten bespreekbaar.
Kavel (zie tekening kavel 2)
Te koop circa 3.432m².

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente: Katwijk
Sectie: C
Nummer: 4666
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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.



VOORZIENINGEN
Oplevering van de panden geschiedt in principe casco. Tot op het moment van realisatie bestaat er 
eventueel de mogelijkheid om tegemoet te komen aan specifieke wensen van gebruikers en kunnen extra 
voorzieningen in overleg worden aangebracht.

PARKEREN
Ruime parkeergelegenheid zowel op eigen terrein als op openbaar terrein.

AANVAARDING
Circa 6 maanden na start bouw.

HUURPRIJS / VRAAGPRIJS
Zowel koop als huur is bespreekbaar, de prijzen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

HUURTERMIJN
Tien jaar en vijf optie jaren.

HUURPRIJSAANPASSING
Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumenten-prijsindex (CPI) 
reeks CPI alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

OMZETBELASTING
De huurprijs wordt belast met de geldende omzetbelasting. Huurder en verhuurder opteren voor een btw 
belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe btw wetgevingsvoorstelling huurder niet aan het criterium 
"meer dan 90% btw belaste prestaties verricht" voldoet, en zodoende het verzoek om btw belaste verhuur 
niet geaccepteerd wordt, dan zal de huurprijs worden verhoogd met een nader door verhuurder vast te 
stellen percentage.

BETALINGEN
Per maand vooruit.

ZEKERHEIDSSTELLING
Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden huur met btw.

OVERIGE CONDITIES
Huurovereenkomst op basis van het standaard model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

BIJZONDERHEDEN
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.

VOOR NADERE INFORMATIE
Voor nadere informatie en/of bezichtiging:
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Mens Bedrijfsmakelaardij B.V.
Heereweg 326
2161 BV LISSE
Tel. (0252) 41 91 35
E-mail: info@mens.nl 
Website: www.mens.nl

In collegiale samenwerking met
Basis Bedrijfshuisvesting B.V.
Vrijheidslaan 35
2321 JR LEIDEN
Tel. (071) 5233 277
E-mail: Leiden@basis.nl 
Website: www.basis.nl

Dit project wordt gerealiseerd door:
AMBOG Groep te Den Haag
Tel. (070) 346 94 47
Website: www.ambog.com

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te 
treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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