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Goudsmid 28

2461 LZ Ter Aar

Inleiding









Goudsmid 28 te Ter Aar:

Vraagprijs € 235.000,- V.O.N.  exclusief btw. 

notariskosten komen voor kopende partij.




Het object beschikt aan de voorzijde over twee parkeerplaatsen. Ook kan er vrij 
geparkeerd worden in de omgeving. 




Turn-Key! bedrijfsunit in het recent gerealiseerde nieuwbouwproject "The Box, in Ter 
Aar. Totale grootte van de unit is 114m² , bedrijfsruimte begane grond 57 m² en   57 m² 
kantoorruimte op de 1e etage. 
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Ligging 










Goudsmid is gelegen in de buurt Papenveer en hoort ook bij de wijk Wijk 03 Ter Aar in de 
gemeente Nieuwkoop. Het bedrijventerrein is centraal gelegen nabij Alphen aan den Rijn 
en middels de N207/N11 goed bereikbaar met eigen vervoer. Het terrein is voorzien van 
permanent cameratoezicht en afsluitbare hekken, welke buiten de reguliere werktijden 
gesloten zullen zijn. De gebruikers hebben uiteraard 24/7 toegang.
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Begane grond












- TURN-KEY OPLEVERING! 

- Elektra 2x dubbele WCD 

- Elektrische overheaddeur

- 3x dubbele ledverlichting 

- Elektrische verwarming (lucht)

- Spoelbak met koud water
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1e etage 










- Toiletruimte met tegels 80/40 cm grijs tot 120 cm hoog en een systeemplafond. 

- Ledverlichting railsysteem met spots 

- Pantry v.v. koelkast, vaatwasser en dubbele WCD

- Plafond wit gespoten, wanden saus klaar, kabelgoot met 3x WCD en 3x internet 

- 2x airco unit 

- 2x stalen kozijnen kleur: ral 9005 met deuren in de kleur: ral 7016

- Glazen tussenwand met stalen kozijn (kleur: ral 9005) en glazen deur. 




 Het object beschikt aan de voorzijde over twee parkeerplaatsen. Ook kan er vrij

 geparkeerd worden in de omgeving. 
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Bijzonderheden 




In de voorgevel een staalconstructie welke is opgebouwd uit stalen kolommen en liggers.  
De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een betonvloer met een nuttige belasting 
van 1.000 kg/m² (10 kN/m²). De eerste verdiepingsvloer is uitgevoerd als een 
kanaalplaatvloer met een nuttige belasting van 500 kg/m² (5 kN/m²). De dakvloer wordt 
tevens uitgevoerd als een kanaalplaatvloer. Alle buitenkozijnen zijn uitgevoerd in 
aluminium profielen, gepoedercoat in de RAL 7016 . Alle loopdeuren zijn voorzien van 
het benodigde inbraak werende hang- en sluitwerk (SKG**). De buitenkozijnen worden 
verder voorzien van isolatieglas en colorbel. Naast de voordeur wordt er een RVS 
postkast aan de gevel bevestigd. De bedrijfsruimten worden voorzien van een 
geïsoleerde en elektrisch bedienbare overheaddeur met de afmetingen 3000 × 3500 mm 
(b × h). De overheaddeuren zijn in een railsysteem aangebracht en voorzien van 2 
glassecties. Het is toegestaan om in de glasopening boven de entreedeur reclame aan te 
brengen in de vorm van bestikkering. Het betonnen dak van het 
bedrijfsverzamelgebouw is voorzien van dakisolatieplaten met afschot richting de 
hemelwaterafvoeren.  De verdiepingsvloer is per houten trap met tussenbordes te 
bereiken. De trap is uitgevoerd als open vuren trap, wit gegrond. 



Overdracht

Vraagprijs € 235.000,- v.o.n.

Servicekosten € 30,-

Aanvaarding In overleg

 

Bouw

Type object Bedrijfshal

Soort bouw Bestaande bouw

Bouwperiode 2022

 

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte 92 m²

Verhuurbare vloeroppervlakte 57 m²

Kantoor oppervlakte 57 m²

Totale verhuurbare vloeroppervlakte 114 m²

Vrije hoogte 4 m.

 

Locatie

Ligging Bedrijventerrein

 

Uitrusting

Aantal parkeerplaatsen 2

Heeft een kantoor Ja
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Kenmerken
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Foto's
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Foto's
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Plattegronden




Hoe komt de koop tot stand?

Als de verkoper en koper het eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de 
prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan legt de verkopende makelaar de afspraken 
schriftelijk vast in de koopakte. 




Ontbindende voorwaarden zijn dan een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende 
voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het 
uitbrengen van uw bod. Het is belangrijk dat de partijen het ook eens zijn over de aanvullende afspraken en 
ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt. Naast de eerder genoemde punten worden 
meestal nog enkele aanvullende afspraken in de koopakte opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de boeteclausule 
indien één van beide partijen zijn verplichtingen niet nakomt. 




Wanneer er door een consument een woning wordt gekocht bepaalt de Wet Koop Onroerende Zaken dat een koop 
pas is gesloten als deze schriftelijk is vastgelegd. Zolang geen koopakte is opgemaakt en deze door beide partijen 
is ondertekend, is er geen rechtsgeldige koop. 




Zodra de verkoper en de koper de koopakte hebben ondertekend en de koper (en eventueel de notaris) een 
afschrift van de akte heeft ontvangen, treedt voor de particuliere koper de wettelijke bedenktijd in werking. 
Binnen deze bedenktijd kan de koper alsnog afzien van de aankoop van een woning. Ziet de koper tijdens de 
bedenktijd niet af van de koop, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden 
geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.






 Wat is de bedenktijd?

Gedurende de bedenktijd kan de koper de overeenkomst alsnog ongedaan maken. Zo wordt de gelegenheid 

geboden om bijvoorbeeld deskundigen te raadplegen. De bedenktijd duurt (minimaal) drie dagen en begint op de 
dag die volgt op de dag dat de koper de (door beide partijen) ondertekende akte of een kopie daarvan krijgt 
overhandigd. De bedenktijd eindigt tegen middernacht van de laatste dag van de bedenktijd. Het is dus niet van 
belang hoe laat de koper het afschrift van de akte heeft ontvangen.



Wat houdt ‘kosten koper’ in?


Kosten koper (k.k.) betekent dat de koper de kosten voor de overdracht van de woning voor zijn rekening neemt. 

De kosten koper is ongeveer 4 % van de koopprijs. Onder de kosten koper vallen de volgende kosten: 


- Overdrachtsbelasting; 


- Notariskosten voor de opmaak van de akte van levering; 


- Kadasterkosten voor inschrijving akte van levering. 





Naast deze kosten dient de koper, ook rekening te houden met: - Notariskosten voor de opmaak van de 

hypotheekakte; 


- Kadasterkosten voor inschrijving hypotheekakte. 





Onder de kosten koper vallen nooit de makelaarskosten. Als een verkoper een makelaar inschakelt voor de 

verkoop van zijn/haar woning dan zal de verkoper de kosten van deze makelaar moeten betalen. Als de koper 

een makelaar inschakelt voor de aankoop van een woning zal de koper de kosten van deze makelaar moeten 

betalen.






 Wat betekent ‘onder bod’ zijn?


Als de makelaar aangeeft ‘onder bod’ te zijn, betekent dit dat hij een serieuze gegadigde heeft, welke hij heeft 

toegezegd transacties met anderen niet te zullen bevorderen. Dit betekent echter niet dat bezichtigingen niet 

meer door kunnen gaan. De makelaar dient dan wel duidelijk aan te geven dat hij ‘onder bod’ is.






 Als ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?


Neen. Het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft namelijk in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een 

woning een uitnodiging is tot het doen van een bod. Als u de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, 

dan doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn 


makelaar een tegenbod laat doen. Hij kan zelfs besluiten de vraagprijs tijdens de onderhandelingen te verhogen.



Kantoor Leiden

Geregracht 5

2311 PA Leiden

Tel:	(071) 514 60 56

E-mail:	leiden@goedhartvastgoed.nl

Kantoor Rijnsaterwoude

Herenweg 97a

2465 AD Rijnsaterwoude

Tel:	(0172) 50 99 73

E-mail:	info@goedhartvastgoed.nl

Kantoor Oude Wetering

Meerkreuk 46

2377 VM Oude Wetering

Tel:	(071) 331 34 84

E-mail:	wonen@goedhartvastgoed.nl

Kantoor Hoofddorp

Hoofdweg 667a

2131 BB Hoofddorp

Tel:	(023) 554 07 32

E-mail:	info@goedhartvastgoed.nl

Kijk voor ons complete woningaanbod op 


 www.goedhartvastgoed.nl


