17 bedrijfsruimten vanaf 125 m²

Bedrijfsverzamelgebouw Doetinchem

Situatie locatie

Locatie BVG

Algemene informatie
Op bedrijventerrein Verheulsweide in Doetinchem wordt een nieuw bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd. Het geheel betreft
een 17-tal nieuw te bouwen bedrijfsruimtes met kantoormogelijkheid op een unieke zichtlocatie aan de Bedrijvenweg in
Doetinchem. Op deze locatie zijn onder andere bedrijven als Oosterink Banden, Reddy Keukens en Ten Brinke Group
gevestigd.
De units hebben een stramienmaat van 5 meter en zijn ca. 8 meter hoog, voorzien van een eigen entree, overhead-deur,
bouwkundige verdiepingsvloer van ca.25m2 en bouwkundige meterkast.
Het geheel wordt gebouwd op een royale kavel met voldoende parkeerplaatsen.
BEREIKBAARHEID
Het object is gelegen op het bedrijventerrein Verheulsweide. De locatie is goed bereikbaar vanaf de A18 en bevindt zich op
korte afstand van zowel het station als het stadscentrum
BESTEMMINGSPLAN
Bedrijventerrein Verheulsweide 2008, (vastgesteld 2009-10-01)
Gemeente Doetinchem
Enkelbestemming: Bedrijventerrein
Functieaanduiding: bedrijven t/m categorie 3.2.
De volgende posten zijn in de koopsom opgenomen:
• grondkosten;
• notariskosten overdracht;
• kadastrale inschrijvings- en inmeetkosten;
• honorarium architect;
• honorarium constructeur;
• sonderingskosten;
• bouwkosten unit;
• CAR verzekering tot de oplevering.
De volgende kosten zijn niet meegenomen in de koopsom:
• aansluitkosten elektra en water;
• kosten hypotheekakte, taxatiekosten en hypotheekrente tijdens de bouw van het object;
• binnenschilderwerk;
• BTW;
• eventueel meer- en minderwerk.

GEBOUW 1 Oppervlak Verdieping
Unit 1-14 ca. 206 m2
ca. 55 m2
Unit 2
ca. 100 m2
ca. 25 m2
Unit 3
ca. 100 m2
ca. 25 m2
Unit 4
ca. 100 m2
ca. 25 m2
Unit 5
ca. 100 m2
ca. 25 m2
Unit 6
ca. 100 m2
ca. 25 m2
Unit 7-8 ca. 190 m2
ca. 41m2.
Unit 9
ca. 100 m2
ca. 25 m2
Unit 10 ca. 100 m2
ca. 25 m2
Unit 11 ca. 100 m2
ca. 25 m2
Unit 12 ca. 100 m2
ca. 25 m2
Unit 13 ca. 100 m2
ca. 25 m2

Koopprijs
€ 274.500,€ 129.500,€ 129.500,€ 129.500,€ 129.500,€ 129.500,€ 274.000,€ 129.500,€ 129.500,€ 129.500,€ 129.500,€ 129.500,-

GEBOUW 2
Unit 15 ca. 451 m2
Unit 16 ca. 588 m2
Unit 17 ca. 653 m2

€549.000,€669.500,Verkocht

395 m2

Kopers informatie
Het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst
Met het ondertekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst verplicht u zich tot het betalen van de koopprijs, terwijl de verkoper door medeondertekening zich verplicht tot de bouw van de unit en de
levering van de daarbij behorende grond.
Nadat de overeenkomst in 2-voud door koper én verkoper is ondertekend, ontvangt u hiervan een origineel. Het andere originele exemplaar wordt naar de notaris gezonden, die zal zorg dragen voor het
opmaken van de notariële leveringsakte voor overdracht en zo nodig tevens de hypotheekakte.
Wanneer u moet gaan betalen
Na ondertekening van de koop- en aannemingsovereenkomst wacht u gewoon af tot u een uitnodiging ontvangt van de notaris.
De notaris geeft aan wanneer de eigendomsoverdracht zal plaatsvinden en indien dit het geval is welke vervallen bouwtermijnen bij u in rekening worden gebracht. Telkens wanneer de bouw weer zover is
gevorderd dat een van de termijnen is vervallen, ontvangt u een verzoek tot betaling.
Eigendomsoverdracht
Deze geschiedt door middel van een zogenaamde "akte van levering" bij de notaris. In de koop- en aannemingsovereenkomst wordt de uiterste datum van transport vermeld. Vóór de datum van notarieel
transport zendt de notaris u een afrekening waarop het totale, op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven, eventueel inclusief de bijkomende kosten. Op de afrekening wordt tevens vermeld welk bedrag
u tijdig aan de notaris moet overmaken.
Schoonmaken en oplevering
Minimaal twee weken voor de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en tijdstip van oplevering om samen met de aannemer uw unit te inspecteren.
De hele unit wordt “bezemschoon” opgeleverd. Tijdens de inspectie worden eventueel nog geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd en indien de aard van de werkzaamheden dit toelaat, zo
mogelijk direct door de verkoper verholpen.
Sleuteloverdracht
Indien u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan ontvangt u direct na de oplevering de sleutels van de unit. Het in ontvangst nemen van de sleutels betekent dat de unit aan u is opgeleverd.
Denk eraan dat u vanaf deze dag het pand heeft verzekerd middels een opstalverzekering naar herbouwwaarde bij een solide Nederlandse verzekeringsmaatschappij.
Wijzigingen
De verkoopstukken zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen verstrekt door gemeentelijke diensten, architect, constructeur en overige adviseurs van het plan.
Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen voortvloeiend uit bijvoorbeeld eisen van de overheid en/of nutsbedrijven, een gewijzigde constructie, stedenbouwkundige
verkaveling, etc.
De op tekening ingeschreven maten zijn "circa"-maten. De weergegeven 'artist-impressions' geven slechts een impressie van de te bouwen units, waaraan dan ook geen rechten kunnen worden ontleend.
Indien de unit gekocht wordt terwijl deze al gereed is en er een verschil mocht zijn tussen de technische omschrijving en de werkelijkheid, dan prevaleert de uitvoering van de unit.
Afwijkingen in perceelgrootte ten opzichte van het vermelde in de koop-/aannemingsovereenkomst zullen eveneens geen recht geven op verrekening.

Gevelaanzichten 1

Gevelaanzichten 2

Plattegrond 1

Plattegrond 2

Technische informatie 1

Grondwerken
De benodigde grondwerken te verrichten voor de funderingen, vloeren, rioleringen en bestratingen inclusief een puinpakket onder de vloeren waar nodig en straatwerk van voldoende dikte.
In verband met aanleg fundering zijn er sonderingen gemaakt voor de palen in de funderingsconstructie.
Rioleringen
Het leveren en leggen van de nodige buitenrioleringen voor vuilwater en hemelwater in voldoende diameter. Het leveren en aanbrengen van voldoende m3 aan infiltratie kratten t.b.v. de
opslag van het hemelwater. De aansluiting van de riolering op het gemeentelijk riool zal door de verkoper worden geregeld.
Straatwerken
Het leveren en leggen van 8 cm grijze betonklinkers inclusief markering van de parkeerplaatsen en het leveren en plaatsen van een aanrijbeveiliging t.p.v. de overheaddeuren.
Fundering
Het maken van fundatie palen, balken en poeren volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur.
Betonnen borstweringen
Het leveren en aanbrengen van geïsoleerde gladde borstweringen vanaf bovenkant funderingsbalk tot peil, met een kern van 100 mm pir platen
Begane grond vloer
Het leveren en leggen en afstorten van de naden van een prefab begane grond vloer van beton dikte nader te bepalen door de constructeur.
Vloerbelasting 1500 kg per m2. De buitenranden van de vloer minimaal 3 m1 breed voorzien van vloerisolatie EPS 150 dikte 115 mm. De vloer tevens te voorzien van hoeklijnen t.p.v. de
overheaddeuren, meterkastplaten met invoerbochten set.
In deze vloer als alternatief leidingen op te nemen t.b.v. een vloerverwarmingssysteem met voldoende groepen voor een temperatuur van 15 graden, en een cement dekvloer van 70 mm dikte.
Verdiepingsvloeren
Het leveren en leggen van betonnen kanaalplaatvloeren op de stramienen volgens tekening, dikte volgens gegevens van de constructeur.
Vloerbelasting gebouw kantoren 250 kg per m2 en opslag ruimten 400 kg per m2.
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Tussenwanden
De Scheidingswanden tussen hallen onderling worden op de vloer gezet, dikte sandwichpaneel 100 mm voorzien van steenwol vulling en voorzien van een interieurcoating Ral 9002.De wanden
worden niet brandwerend afgetimmerd en of afgewerkt.
Staalconstructie
Het leveren en stellen van een staalconstructie inclusief hulpstaal t.b.v. kozijnen, ramen, deuren, puien en overheaddeuren voor de buitengevels. De staalconstructie uit te voeren in een nader
te bepalen standaard Ral kleur 7016, 5010, 6009 of 7011
Dakvloeren
De dakvloeren worden uitgevoerd als betonnen kanaalplaat vloeren dikte en overspanning in overleg met de constructeur. De dak belasting is inclusief 15 kg per m2 voor plaatsing eventuele
zonnepanelen.
Dakisolatie en bedekking
Het leveren en aanbrengen van een 1 laagse kunststof dakbedekking dikte 1,2 mm met 140 mm pir isolatie in 2 lagen gelegd. Inclusief afwerken naden en randen en het inwerken van afvoeren
en spuwers volgens berekening.
Wandbeplating
Het leveren en leggen van de benodigde wandbeplating RC 4,50 volgens kleuren architect inclusief de benodigde hulpstukken, hoekstukken en lekdorpels.
Overheaddeuren
Het leveren en monteren van de benodigde overheaddeuren met elektrische bediening en handzender afmeting deuren 4,00 x 4,20 m1. Standaard Ral kleur in overleg met Architect.
Aluminium en of Kunststof kozijnen en puien
Het leveren en monteren in een stelkozijn van de benodigde ramen, deuren en puien met dubbel HR ++ glas in een standaard kleur Ral 7016. De stelkozijnen worden aan de binnenzijde niet
afgewerkt.
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Grondwerken
De benodigde grondwerken te verrichten voor de funderingen, vloeren, rioleringen en bestratingen inclusief een puinpakket onder de vloeren indien nodig en straatwerk van voldoende dikte.In
verband met aanleg fundering zijn er sonderingen gemaakt voor de palen in de funderings constructie.
Rioleringen
Het leveren en leggen van de nodige buitenrioleringen voor vuilwater en hemelwater in voldoende diameter. Het leveren en aanbrengen van voldoende m3 aan infiltratie kratten t.b.v. de
opslag van het hemelwater. De aansluiting van de riolering op het gemeentelijk riool zal door de verkoper worden geregeld.
Straatwerken
Het leveren en leggen van 8 cm grijze betonklinkers inclusief markering van de parkeerplaatsen en het leveren en plaatsen van een aanrijbeveiliging t.p.v. de overheaddeuren.
Fundering
Het maken van fundatie palen, balken en poeren volgens tekeningen en berekeningen van de constructeur.
Borstweringen
Het leveren en aanbrengen van geïsoleerde gladde borstweringen vanaf bovenkant funderingsbalk tot ca peil, met een kern van 100 mm pir isolatie platen volgens nader detail,
Begane grond vloer
Het leveren en storten van een begane grond vloer van beton dikte 200 mm voorzien van een dubbel wapeningsnet volgens gegevens van de constructeur. Indien nodig op palen met een vulling
tot ok begane grondvloer welk material nader te bepalen is in overleg met de constructeur.
Vloerbelasting 1500 kg per m2. De buitenranden van de vloer 3 m1 breed voorzien van vloerisolatie EPS 150 dikte 115 mm. De vloer tevens te voorzien van hoeklijnen t.p.v. de
overheaddeuren, meterkastplaten met invoerbochten set. In deze vloer leidingen op te nemen t.b.v. een vloerverwarmingssysteem met voldoende groepen voor een temperatuur van 15
graden.
Verdiepingsvloeren
Het leveren en leggen van betonnen kanaalplaatvloeren op de stramienen volgens tekening, dikte volgens gegevens van de constructeur, vloer belasting kantoren 400 kg per m2 en opslag
ruimten 400 kg per m2.
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Tussenwanden
De scheidingswanden in kalkzandsteen dikte volgens gegevens constructeur tussen de hallen onderling worden op de vloer gezet, de wanden worden niet brandwerend afgetimmerd en of
afgewerkt.
Staalconstructie
Het leveren en stellen van een complete staalconstructie inclusief hulpstaal t.b.v. kozijnen, ramen, deuren, puien en overheaddeuren. De constructie is berekend op het toepassen van
zonnepanelen a 15 kg per m2. De staalconstructie uit te voeren in een nader te bepalen standaard Ral kleur 7016,5010,6009 of 7011.
Dak beplating en bedekking
Het leveren en leggen van stalen dakplaten dikte 0,75 mm sendzimir verzinkt en aan de onderzijde een interieur coating Ral 9002.Het leveren en aanbrengen van een 1 laagse kunststof
dakbedekking dikte 1,2 mm met 140 mm pir isolatie in 2 lagen gelegd. Inclusief afwerken naden en randen en het inwerken van afvoeren en spuwers volgens berekening.
Wandbeplating
Het leveren en leggen van de benodigde wandbeplating RC 4,50 volgens kleuren architect inclusief de benodigde hulpstukken, hoekstukken en lekdorpels.
Overheaddeuren
Het leveren en monteren van de benodigde overheaddeuren met elektrische bediening en handzender afmeting deuren 5,00 x 4,20 m1. Standaard Ral kleur in overleg met Architect
Aluminium en of Kunststof kozijnen en puien
Het leveren en monteren in een stelkozijn van de benodigde ramen, deuren en puien met dubbel HR ++ glas in een standaard kleur Ral 7016. De stelkozijnen worden aan de binnenzijde niet
afgewerkt.
Plafonds en kaders hoeken en rechterzijgevel
Deze worden gemaakt volgens nader te maken tekening en kleurstelling in nader overleg met de architect.

Algemeen

Installaties
Sanitair / vuilwaterafvoer
De bedrijfsunit wordt standaard voorzien van een toiletafvoer met een aansluiting op het
gemeentelijk riool.
Wateraansluiting
De bedrijfsunit kan optioneel worden voorzien van een wateraansluiting.
Electra
De bedrijfsunit kan optioneel worden voorzien van een elektra-aansluiting. De aardpen wordt niet
meegenomen in de meterkast, is door en voor rekening van gebruiker.
Riolering
De riolering wordt uitgevoerd in PVC. De afvoer van het vuilwater zal worden aangesloten op het
gemeenteriool een en ander conform de geldende voorschriften van de gemeente.

Contactgegevens

Makelaar:
Franken Vastgoed Bemiddeling & Advies
Havenstraat 124
7005 AG DOETINCHEM
Telefoon. 0314 – 646 610
Mail. info@frankenvastgoed.nl

