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Inleiding
Te koop: 12 nieuwbouw bedrijfsunits.
Deze worden gerealiseerd aan de Frankweg 43A
t/m 45F op het Businesspark Nieuw-Vennep Zuid.

Locatie
De nog te bouwen bedrijfsunits zijn gelegen op Businesspark Nieuw-Vennep Zuid aan de rand
van Nieuw-Vennep. Het bedrijvenpark wordt gekenmerkt door individuele bedrijfspanden ten
behoeve van bedrijfs- en kantoorruimte. De bereikbaarhied van de locatie is goed, middels
de Leimuiderweg (N207). De Leimuiderweg geeft directe toegang tot de Rijkswegen A4
(Amsterdam – Den Haag), A44 en Bollenstreek (Hillegom- Lisse). Middels de Spoorlaan is
de locatie eveneens goed te bereiken en liggen Hoofddorp en Schiphol op slechts 10 tot 15
autominuten afstand.

Cornerstone Parc Nieuw-Vennep Zuid
Door de ideale ligging vlakbij de A4/A44 is Businesspark Nieuw-Vennep Zuid zeer goed
bereikbaar. Voor de bedrijven kan dit een enorme kostenbesparing opleveren. Zo bent u vanaf
Nieuw-Vennep Zuid in:
• 3 minuten op de A4;
• 3 minuten op NS station Nieuw-Vennep (4x per uur
stoptrein richting Den Haag en Amsterdam);
• 5 minuten in winkelcentrum Nieuw-Vennep voor
lunchgelegenheden, winkels, supermarkt en kinderopvang;
• 15 minuten op Schiphol.
Op het terrein bevinden zich bushaltes voor de lijnen 162 (Lisse – Hoofddorp) en 164
(Hoofddorp – Sassenheim). Op enkele minuten lopen vindt u daarnaast haltes voor de lijnen
90 (Den Haag – Nieuw-Vennep) en 92 (Hillegom – Nieuw-Vennep).
Conform het beeldkwaliteitsplan wordt het parkeren van personen- en vrachtwagens en het
laden + lossen opgelost op eigen terrein. Parkeren in de openbare ruimte is verboden, wat zorgt
voor een rustig en veilig beeld.
Naast de ideale ligging biedt het Businesspark de volgende faciliteiten:
• Actief bestuur;
• Schoon en zeer veilig;
• Camerabeveiliging;
• Lunchbus;
• Paperless Goods Tracking System (PGTS);
• Een goede prijs/kwaliteit ten aanzien van de locatie, de gebouwkwaliteit en evt. huurprijs.
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Beschikbaar
Voor de verkoop zijn de volgende 12 bedrijfsunits beschikbaar:

Bouwdeel A:

Bouwdeel B:

Frankweg 43A

totaal ca. 172,7 m2

Frankweg 45A

totaal ca. 287,5 m2

Frankweg 43B

totaal ca. 164,9 m2

Frankweg 45B

totaal ca. 178,7 m2

Frankweg 43C

totaal ca. 164,9 m2

Frankweg 45C

totaal ca. 178,7 m2

Frankweg 43D

totaal ca. 164,9 m2

Frankweg 45D

totaal ca. 178,7 m2

Frankweg 43E

totaal ca. 164,9 m2

Frankweg 45E

totaal ca. 178,7 m2

Frankweg 43F

totaal ca. 172,7 m2

Frankweg 45F

totaal ca. 287,5 m2

Parkeren
De koopsommen zijn inclusief parkeerplaatsen:
• Bij de bedrijfsunits uit bouwdeel A worden 2 parkeerplaatsen toegekend.
• Bij de bedrijfsunits uit bouwdeel B worden 3 parkeerplaatsen toegekend.

Parkmanagement vereniging
Op het Businesspark Nieuw-Vennep Zuid is een parkmanagement actief. Bij het
parkmanagement worden het beheer en onderhoud van publiek en privaat terrein geregeld
en worden gezamenlijke diensten geleverd aan de gebouweigenaren en de gebruikers.
Hiervoor wordt jaarlijks door de gebouweigenaren en de gebruikers naar rato een bedrag
berekend / betaald. De parkmanagement vereniging zorgt ervoor dat de kwaliteit en veiligheid
gewaarborgd blijven.

Koopsom
Vanaf € 315.000,- v.o.n., te vermeerderen met omzetbelasting. Op pagina 10 van deze brochure
vindt u de volledige koopsommenlijst.
links:

Bouwdeel A, Frankweg 43

rechts:

Bouwdeel B, Frankweg 45

| 4

Bestemming

BESTEMMING

‘brandweerkazerne’;

d. dienstverlening ter plaatse van de

Ten aanzien van de locatie is het bestemmingsplan Nieuw-Vennep
Oost
van
aanduiding
‘dienstverlening’;
toepassing. Op 29 augustus 2013 is dit bestemmingsplan onherroepelijk geworden. In
e. horeca in categorie 1 ter plaatse van
het vigerende bestemmingsplan kent het getaxeerde de bestemming “Bedrijf” , met
Ten aanzien vanBedrijf
de locatie
is het
aanduiding
‘horeca
tot en met
functieaanduiding
tot en
met categorie 2. De voor de
‘Bedrijf’
aangewezen
gronden
zijnbestemmingsplan
bestemd voor: Nieuw-Vennep Oost van
horecacategorie 1’;
a.

toepassing. In het vigerende bestemmingsplan

f. een geluidzoneringsplichtige inrichting ter

bedrijfsactiviteiten zoals opgenomen in de bij dit plan behorende Staat van
kent
het getaxeerde de
bestemming
“Bedrijf”,
plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm
Bedrijfsactiviteiten,
waarbij
geldt dat:
met functieaanduiding Bedrijf tot en met

van bedrijf – wgh inrichting’;

tercategorie
plaatse van
de voor
aanduidingen
‘bedrijf tot en met categorie 2’, ‘bedrijf tot en met
2. De
‘Bedrijf’ aangewezen
g. verkoop van auto’s ter plaatse van
categorie 3.1’, ‘bedrijf tot en met categorie 3.2’, ‘bedrijf tot en met categorie 4.1’, ‘bedrijf
zijn bestemd
voor:
de aanduiding
‘specifieke vorm van
totgronden
en met categorie
4.2’ en
'bedrijf tot en met categorie 5.2'
bedrijfsactiviteiten
a. bedrijfsactiviteiten
zoals opgenomen
behorende
tot resp. bedrijfscategorie
1 en 2, bedrijfscategorie
1, 2 en 3.1,
detailhandel
- autoverkoop’;
bedrijfscategorie
2, 3.1
en 3.2, bedrijfscategorie
1, 2, 3.1, 3.2 en 4.1,
in de bij dit 1,
plan
behorende
Staat van
h. een verkooppunt voor motorbrandstoffen
bedrijfscategorie 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 en bedrijfscategorie 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1,4.2, 5.1
zonder lpg ter plaatse van de aanduiding
en 5.2Bedrijfsactiviteiten,
zijn toegestaan; waarbij geldt dat:
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.

‘verkooppunt voor motorbrandstoffen

een
bedrijfswoning
ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’;
ter plaatse
van de aanduidingen
zonder lpg’;
uitsluitend een brandweerkazerne ter plaatse van de aanduiding
‘bedrijf tot en met categorie 2’,
‘brandweerkazerne’;
‘bedrijf tot en met
categorie
3.1’,
dienstverlening
ter plaatse
van
de aanduiding ‘dienstverlening’;
met daarbij behorend(e):
horeca
in
categorie
1
ter
plaatse
van
de
aanduiding
'horeca tot en met
‘bedrijf tot en met categorie 3.2’,
i. verhardingen, in- en uitritten;
horecacategorie 1';
‘bedrijf tot en met categorie 4.1’,
fietsvoetpaden;
een
geluidzoneringsplichtige inrichting ter plaatsej. van
de en
aanduiding
‘specifieke
‘bedrijf
tot
en met
categorie
4.2’ en
vorm
van
bedrijf
– wgh
inrichting’;
k. groen;
verkoop
vanenauto's
ter plaatse5.2’
van de aanduidingl. 'specifieke
vorm van
‘bedrijf tot
met categorie
water en waterhuishoudkundige
detailhandel - autoverkoop';
bedrijfsactiviteiten behorende tot resp.
een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpgvoorzieningen;
ter plaatse van de aanduiding
bedrijfscategorie
1
en
2,
‘verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg’;m. nutsvoorzieningen;
bedrijfscategorie 1, 2 en 3.1,

n. parkeervoorzieningen

met daarbij behorend(e):
bedrijfscategorie 1, 2, 3.1 en 3.2,
i.
verhardingen, in- en uitritten;
bedrijfscategorie
1, 2, 3.1, 3.2 en 4.1,
j.
fietsen voetpaden;
met dien verstande dat:
k. groen;
bedrijfscategorie 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 en
o. geluidzoneringsplichtige inrichtingen niet
l.
water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
bedrijfscategorie 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1,4.2, 5.1 en 5.2
zijn toegestaan;
m. nutsvoorzieningen;
zijn toegestaan;
p. verkooppunten van motorbrandstoffen niet
n. Parkeervoorzieningen
zijn toegestaan;

met dien verstande dat:
b. een bedrijfswoning ter plaatse van de
q. risicovolle inrichtingen als bedoeld in het
o. geluidzoneringsplichtige inrichtingen niet zijn toegestaan;
aanduiding ‘bedrijfswoning’;
Besluit externe veiligheid inrichtingen en
p. verkooppunten
van motorbrandstoffen niet zijn toegestaan;
q. c. risicovolle
als bedoeld in het Besluit externe
veiligheid inrichtingen
enhieronder
uitsluitendinrichtingen
een brandweerkazerne
het Vuurwerkbesluit,
opslag
het Vuurwerkbesluit, opslag hieronder begrepen, niet zijn toegestaan.
ter plaatse van de aanduiding

begrepen, niet zijn toegestaan.

5
| 5

Situatietekening
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Omschrijving
Koopsom

Aanvaarding

Vanaf € 315.000,- v.o.n.

Start bouw verwachting Q4 2022. Oplevering in overleg.

te vermeerderen met omzetbelasting.

Parkeergelegenheid
Opleveringsniveau

De koopsommen zijn inclusief parkeerplaatsen.

Het object zal worden opgeleverd in een casco staat,

Per bouwdeel worden de volgende parkeerplaatsen

conform technische omschrijving, met onder andere

toegekend per bedrijfsunit.

de navolgende eigenschappen:

Bouwdeel A: 2 parkeerplaatsen

• Vloerbelasting:

Bouwdeel B: 3 parkeerplaatsen

Begane grondvloer: 1.500 kg/m2
Verdiepingsvloer: 250 kg/m2
• Vrije hoogte begane grond: 3,73 m1
• Afmeting elektrisch bedienbare overheaddeur:
3450 x 3400 mm

Kadastrale gegevens
Gemeente:

Haarlemmermeer

standaard meterkast, ingericht volgens de geldende

Sectie:

AN

eisen van de nutsbedrijven

Nummer:

1418

Bouwjaar:

2022

• Installaties: de bedrijfsunits worden voorzien van een

• Verhard buitenterrein
• De bedrijfsunits van Frankweg 45 zijn voorzien van
een achterdeur en van een aangrenzend achterterras
• Bedrijfsunits 45A en 45F zijn voorzien van een extra
raampartij op de begane grond aan de achterzijde

Notaris
Notariskantoor Arsenault te Sassenheim.
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Oppervlakte
Bouwdeel A

Bouwdeel B

Frankweg

Begane grond
m2 b.v.o.*

Eerste verdieping
m2 b.v.o.*

Tweede verdieping
m2 b.v.o.*

Totaal
m2 b.v.o.*

43A

88,33

84,37

-

172,7

43B

83,49

81,42

-

164,9

43C

83,49

81,42

-

164,9

43D

83,49

81,42

-

164,9

43E

83,49

81,42

-

164,9

43F

88,33

81,42

-

172,7

45A

98,56

94,34

94,64

287,5

45B

90,45

88,21

-

178,7

45C

90,45

88,21

-

178,7

45D

90,45

88,21

-

178,7

45E

90,45

88,21

-

178,7

45F

98,56

94,34

94,64

287,5
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Koopsommenlijst
Koopsom v.o.n.**
excl. BTW

43A

172,7

€ 329.000,-

43B

164,9

€ 315.000,-

43C

164,9

€ 315.000,-

• Parkeerplaatsen auto’s

43D

164,9

€ 315.000,-

• Bouwkosten

Frankweg
Bouwdeel A

* BVO = met BVO wordt de bruto vloeroppervlakte

Totaal
m2 b.v.o.*

aangeduid. Dit houdt globaal in de buitenomtrek van
de opgaande scheidingsconstructie.
** VON = vrij op naam

De koopsom is inclusief:

• Kosten voor architecten en adviseurs
43E

164,9

€ 315.000,-

• Makelaarscourtage ter zake van de verkoop

43F

172,7

€ 329.000,-

• Notariskosten ter zake van de overdracht en de
splitsing in appartementsrechten
• De kosten voor het verkrijgen van aansluitingen in de

Bouwdeel B

meterkast voor elektra, water en telecommunicatie

45A

287,5

€ 499.000,-

45B

178,7

€ 355.000,-

De koopsom is exclusief:

45C

178,7

€ 355.000,-

• 21% BTW , wettelijke wijzigingen tijdens de

45D

178,7

€ 355.000,-

45E

178,7

€ 355.000,-

45F

287,5

€ 499.000,-

bouwperiode worden doorberekend
• De kosten voor het verkrijgen van een hypothecaire
geldlening, zoals de afsluitprovisie, de notariskosten
t.b.v. de hypotheekakte en de eventuele taxatiekosten
• De bouwrente en het renteverlies tijdens de bouw
• De kosten voor abonnement en levering van elektra,
water en telecommunicatie
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Locatie

LOCATIE
LOCATIE
LOCATIE

LOCATIE

Bereikbaarheid
Schiphol Airport

FRANKWEG ONG. NIEUW VENNEP

Amsterdam
Schiphol Airport
Den Haag
Amsterdam Bus-treinstation

34 km

Den Haag

38 km

Bus-treinstation

4 min

14 km

LOCATIE

14 km
34 km
38 km
4 min

30 min
35 min

30 min
35 min
54 min

21 min

54 min

12

21 min
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Impressies
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Bouwdeel B
Frankweg 45

Bouwdeel A
Frankweg 43
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Disclaimer
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het
kantoor van Mooyekind Bedrijfsmakelaars of met uw
eigen makelaar.
Informatie: Wij hebben ernaar gestreefd dat de informatie
zo nauwkeurig mogelijk is, toch moet u ervan uitgaan
dat de inhoud slechts indicatief is. Deze informatie wordt
aan meerdere personen verstrekt en aan deze gegevens
kunnen geen rechten worden ontleend.
Alle informatie is geheel vrijblijvend en onder voorbehoud
en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.
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Tekeningen
B-B

Alle tekeningen zijn op verzoek
in hoge resolutie beschikbaar
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Bouwdeel
A Gevelaanzicht,
Gevelaanzicht
| Noordoosten Noordoosten

Gevelaa
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ONTWERP

HM

PROJECTLEIDER

GH
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12

13

41700
7050

6900

Algem

14

Drempel in vl
hellingbaan k

B-B

6900

6900

6900

Voorzieninge
installatiedele

7050

Voorzieninge

Afvoervoorzie
De ventilatie

DWA, SRWA aansluiten op gemeenteriool

Gebouw A
hwa

Drinkwater- e
Voorzieninge
van de veren

hwa

Riolering, hem

F

Meterruimte h

Voorzieninge

Voorzieninge

11600

A0.1c

43A
A0.1a

43B
A0.2a

43C
A0.3a

Bedrijfsruimte
78,5 m²
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Bedrijfsruimte
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Toilet
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Vanwege vloe
constructie ee
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De installatie
van de uitgav
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Peil en uitzet
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Technische
omschrijving
1. Maatvoering
Bedrijfsunits in bouwdeel A
Lang:			11,60 m
Breed:			

4 x 6,90 m en 2 x 7,05 m

Dakrandhoogte:

7,60 m

H.o.h. spant afstand: 5,80 m

Bedrijfsunits in bouwdeel B
Lang:			11,60 m
Breed:			

4 x 7,47 m en 2 x 7,89 m

Dakrandhoogte:

7,60 m en;

			

11,20 m (t.p.v. de buitenste unit)

H.o.h. spant afstand: 5,80 m
Maatvoering is bovenzijde dakpakket en buitenwerks

2. Heiwerk / fundering

borstwering.

Heiwerk t.b.v. de fundering en de
vloer bestaat uit prefab betonnen
heipalen (lengte 16 m). Hiermee is
de max. vloerbelasting 1.500 kg/m2.
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3. Prefab betonnen borstwering
Er wordt gebruik gemaakt van:
• Ca. 180 m2 prefab betonnen borstwering
– dik 250 mm geïsoleerd met 100 mm PIR (Rc= 4,80
m2K/W) van -0,20 m tot +3,40 m peil.
– Buitenzijde voorzien van gewassen grind in Porfier
(groep 2).
• Ca. 221 m2 prefab betonnen borstwering
– dik 250 mm, geïsoleerd met 100 mm PIR (Rc= 4,80
m2K/W) van +3,40 m tot +4,00 m peil.
– Buitenzijde voorzien van gewassen grind in Porfier
(groep 2).

4. Betonvloer
Er wordt gebruik gemaakt van een betonvloer met een mogelijke belasting
van 1.500 kg/m2:
• Er wordt folie op de ondergrond en als wandbescherming gebruikt.
• Specificatie van de vloer:
– een 180 mm dikke betonvloer
– monolith afgewerkt en gevlinderd
– betonkwaliteit C20/25,
– geïsoleerd met 130 mm EPS100 (Rc=3,7 m2/kW)
– Bouwdeel A is voorzien van dubbelnetswapening 8/150 mm
– Bouwdeel B is voorzien van dubbelnetswapening 10/150 mm
• De vloeren worden gestort als het gebouw wind -en waterdicht is en de
gasbetonwanden zijn geplaatst.
• Er wordt een slijtlaag-mengsel gebruikt of rijker betonmengsel toegepast
om de slijtvastheid van de vloer te verhogen.
• De vloer wordt nabehandeld met curing-compound, ter voorkoming van
te snel uitdrogen.
• Er worden volbad verzinkte hoeklijnen gebruik t.p.v. de dorpels van de
overheaddeuren.

Opmerking
De vlakheid van in het werk gestorte vloeren is volgens DIN 18202, Zeile 3.
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5. Staalconstructie
De hoofddraagconstructie is gemaakt van staal.
Daarbij worden de volgende zaken toegepast:
• Windverbanden (deze mogen in geen geval worden
aangepast of verwijderd).
• Brandwerend (60 minuten) bekleden van de
hoofddraagconstructie onder de bovenste
verdiepingsvloer van de buitenste bedrijfsunits van
bouwdeel B, exclusief bekleden van hulpstaal zoals
windverbanden en wandregels.
• T.p.v. bouwdeel B een gescheiden staalconstructie
per brandcompartiment (dubbele kolommenrij).
Hierdoor wordt de geluidsoverdracht onderling zeer
beperkt. Bovendien hoeft de staalconstructie t.p.v. de
tussenwanden niet brandwerend bekleed te worden.
• De constructie is berekend conform Consequence Class 2.
• De dak- en staalconstructie zijn voorbereid op een extra
gewicht van zonnepanelen van 16 kg/m2, behoudens een
randzone van 4 m.
• De staalconstructie geproduceerd conform EN-1090-2,

6. Verdiepingsvloer
• Er wordt een kanaalplaatvloer gebruikt op de stalen
verdiepingsliggers van 200 / 265 mm dik. De nuttige
belasting is 250 kg/m2 (plus het gewicht van de
afwerklaag en lichte scheidingswanden).
• De naden tussen de platen worden gevuld.
• er wordt een cementdekvloer (CW12) gebruikt van dik
60 mm.

EXC2.
• Voor de conservering van de staalconstructie is deze
gestraald en gepoedercoat (laagdikte 60 μm) in Antraciet
RAL7016, corrosieklasse C1. Het vogelwindverband in
verzinkte uitvoering.

7. Gasbetonwanden
• Voor de gasbetonwanden worden
elementen 140 mm dik gebruikt.
Deze worden tot de onderkant van
de dakplaat geplaatst, incl. steenwol
afwerking tegen de dakplaat.
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8. Dak

Het dak van bouwdeel B bestaat uit:

De dakbedekking wordt uitgevoerd in 1,8 mm PVC,

• PIRplus sandwichpanelen dikte 132/164 (Rc=6,55 m2K/W),

waardoor alle daken geschikt zijn voor zonnepanelen.

onder afschot (ca. 20 mm/m) t.b.v. plat dak. De panelen
aan de binnenzijde Gebroken Wit RAL9002 met lage

Het dak van bouwdeel A bestaat uit:
• PIRplus sandwichpanelen dikte 132/164 (Rc=6,55 m2K/W),
onder afschot (ca. 20 mm/m) t.b.v. plat dak. De panelen

profilering en geheel parkerloos uitgevoerd.
• Stalen opstanden.
• 1-Laagse lichtgrijze kunststof PVC dakbedekking in

aan de binnenzijde Gebroken Wit RAL9002 met lage

zware uitvoering dik 1,8 mm met polyesterinlage,

profilering en geheel parkerloos uitgevoerd.

mechanisch bevestigd in de overlap en thermisch

• Stalen opstanden

gelast.

• 1-Laagse lichtgrijze kunststof PVC dakbedekking in

Maximale baanbreedte 1000 mm. De verwachte

zware uitvoering dik 1,8 mm met polyesterinlage,

levensduur is 30 jaar.

mechanisch bevestigd in de overlap en thermisch

• Ingeplakte dakranden (opgaand werk).

gelast. Maximale baanbreedte 1000 mm. De verwachte

• Stalen dakrandkap in de kleur van de onderliggende

levensduur is 30 jaar.
• Ingeplakte dakranden (opgaand werk).
• Stalen dakrandkap in de kleur van de onderliggende
beplating.
• Verticale PVC hemelwaterafvoer (grijs) buiten de gevel

beplating.
• Verticale PVC hemelwaterafvoer (grijs) buiten de gevel
tot maaiveld, inclusief spuwers en vergaarbakken (geen
vacuüm systeem binnendoor).
• Dakankers t.b.v. plat dak (sandwichpaneel) conform

tot maaiveld, inclusief spuwers en vergaarbakken (geen

NEN-EN 795+w00, klasse A. Ankers maximaal

vacuüm systeem binnendoor).

18,5 m uit elkaar en op ca. 4 m uit de dakrand, inclusief

• Dakankers t.b.v. plat dak (sandwichpaneel) conform

pendelankers op de hoeken. Geschikt om een tijdelijke

NEN-EN 795+w00, klasse A. Ankers maximaal

opspanbeveiliging met instelbare leeflijn en harnas aan

18,5 m uit elkaar en op ca. 4 m uit de dakrand, inclusief

te bevestigen.

pendelankers op de hoeken. Geschikt om een tijdelijke
opspanbeveiliging met instelbare leeflijn en harnas aan
te bevestigen.

9. Gevels
De gevelvlakken vanaf 4,00 m hoogte en 2 gevelvlakken
vanaf 7,60 m hoogte bestaan uit:
• Blind bevestigde PIRplus wandpanelen type 1150WV
100 mm ML (Rc=4,70 m2K/W), verticaal gemonteerd,
incl. R.V.S. bevestigingsmateriaal, aan de buitenzijde
voorzien van 50 μm PU coating in Grijsmetallic nr. 044
(ca. RAL9007).
• Bandverzinkte stalen sigma en/of C profielen.
• De gevelpanelen van bouwdeel B deels boven het
platte dak worden 60 min brandwerend afgewerkt
(EW60).
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10. Overheaddeuren
Er worden stalen geïsoleerde overheaddeuren gebruikt:
• 40 mm dik
• afm: 3450 x 3400 mm (bxh)
• Bediening: Elektrisch (400V) incl. standaard
besturingskast
• Kleur: RAL7016 Antraciet
• 3 ventilatieroosters per overheaddeur
• Laag beslag

11. Ramen en/of deuren
De onderstaande kozijnen worden gebruikt en zijn alle
voorzien van standaard hang- en sluitwerk:
• Ramen in de borstwering van bouwdeel B:
2 stuks, afm: 3450 x 800 mm (bxh)
– Kunststof staalversterkt raamkozijn (Uf=1,1 W/m2K),
buitenzijde in Antraciet RAL7016,
binnenzijde standaardkleur wit glad.
– Blank dubbel isolatieglas Isolide Superplus
(U=1,1W/m2K - LTA 82 - ZTA 65).
• Ramen op de verdieping in bouwdelen A en B:
28 stuks, afm: 5640 x 1200 mm (bxh)
– Kunststof staalversterkt raamkozijn (Uf=1,1 W/m2K),
buitenzijde in Antraciet RAL7016,
binnenzijde standaardkleur wit glad,
inclusief kunststof contrakozijn.
– Blank dubbel isolatieglas Isolide Superplus
(U=1,1W/m2K - LTA 82 - ZTA 65).
– Per kozijn 2 draai-/kiepramen met een afsluitbare
handgreep.

• In bouwdeel A en B deuren met zijlicht:
12 stuks, afm: 1500 x 3400 mm (bxh)
– Kunststof staalversterkt raamkozijn (Uf=1,1 W/m2K),
buitenzijde in Antraciet RAL7016,
binnenzijde standaardkleur wit glad.
– Blank dubbel isolatieglas Isolide Superplus
(U=1,2W/m2K - LTA 82 - ZTA 65), 2 zijdes gelaagd.
– Brievenbus met klep in kalf (technisch silver).
– Per kozijn 1 geïntegreerde loopdeur met deurdranger,
3-puntssluiting en SKG** knopcilinder, draairichting
nader te bepalen.
• Loopdeuren in de achterste bedrijfsunits van bouwdeel B:
6 stuks, afm: 1500 x 3400 mm (bxh)
– Kunststof staalversterkt raamkozijn (Uf=1,1 W/m2K),
buitenzijde in Antraciet RAL7016,
binnenzijde standaardkleur wit glad.
– Blank dubbel isolatieglas Isolide Superplus
(U=1,2W/m2K - LTA 82 - ZTA 65), 2 zijdes gelaagd.
– Per kozijn 1 geïntegreerde loopdeur met deurdranger,
3-puntssluiting en SKG** knopcilinder, draairichting
nader te bepalen.
– Geïsoleerd vlak paneel, buitenzijde in RAL7016.
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12. Trappen

14. Garantiebepalingen vanuit Hardeman Veenendaal:

De bedrijfsruimtes bevatten vurenhouten

Hierbij treft u de garantiebepalingen van de aannemer in aanvulling op de

open trappen met hekwerk aan 1 zijde. Ze

Metaalunievoorwaarden. Uiteraard geldt de garantie alleen voor de bouwdelen die

zijn 4 m hoog en staan éénmaal in witte

door de aannemer worden verzorgd:

grondlak. Exclusief het hekwerk rondom
het trapgat.

• 10 jaar op de staalconstructie (constructief)
• 10 jaar op de dakbeplating / dakbedekking
(indien jaarlijks inspectie/onderhoud plaats vindt)
• 10 jaar op de gevelbeplating
• 5 jaar op de raam- en deurkozijnen

13. Meterkast

• 5 jaar op de beglazing excl. (thermische) breuk

Er wordt een standaard meterkast gemonteerd. De

• 1 jaar op de beweegbare delen (incl. beslag)

kosten voor contract en levering van water en elektra

• 1 jaar op de overheaddeuren

zijn voor rekening van koper en niet bij de koopsom

• 5 jaar op kleurechtheid van de dak- en gevelbeplating

inbegrepen. Er is geen gas aanwezig.

• 5 jaar op PVC hemelwaterafvoeren (niet op verkleuring)
De garantietermijn geldt vanaf de datum van oplevering.
Schade als gevolg van extreme weersomstandigheden (bijvoorbeeld een
aardbeving of windkracht hoger dan 7), en/of mechanische beschadiging en/of
schade aan het dak na het plaatsen van zonnepanelen of installaties vallen buiten
de garantie.
Bouwdelen die zich buiten of in agressief milieu bevinden, dienen onderhouden
en vrij van vervuiling gehouden te worden. Niet beregende bouwdelen (bijv. onder
een overstek of luifel) dienen jaarlijks professioneel gereinigd te worden.
Bovenstaande garantie geldt in klimaatklasse 1-3.
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Veelgestelde vragen
Water

Heb ik garantie op mijn bedrijfspand?

Er zijn in de casco bedrijfsunit geen binnenleidingen aangelegd.

Na de oplevering volgt een onderhoudsperiode van

Deze dient u zelf aan te laten leggen. In de meterkast is wel een

drie maanden, waarin u wordt gevraagd de eventuele

watermeter geplaatst. Via onderstaande website van PWN kunt

geconstateerde verborgen gebreken schriftelijk aan

u uw bedrijfspand aanmelden voor water:

de aannemer te melden. Na het verstrijken van de

https://mijn.pwn.nl/woning-bedrijfspand-aanmelden

onderhoudsperiode, bent u zelf verantwoordelijk. Vanaf
dat moment gaan ook de garantietermijnen in. Tijdens

Voor de aanvraag heeft u in ieder geval de volgende gegevens

de onderhoudsperiode kunt u geconstateerde gebreken

nodig:

telefonisch melden bij de aannemer. De contactgegevens van

• (Toekomstig) adres.

de servicecoördinator ontvangt u bij de oplevering.

• Contactgegevens: dit zijn uw persoonsgegevens en de
gegevens van uw bedrijf.
• Meterstanden: deze worden opgenomen tijdens de
oplevering.

Is mijn bedrijfsunit verzekerd?
Vanaf het moment dat de aannemer de bedrijfsunit aan u
oplevert, bent u zelf aansprakelijk.

• Datum van sleuteloverdracht: deze is pas op een later
moment bekend.

Opstalverzekering
De opstalverzekering van het gebouw loopt via de vereniging

Ik heb geen gas. Hoe moet ik nu mijn
bedrijfsruimte verwarmen?

van eigenaren.

Het komt steeds vaker voor dat nieuwbouwprojecten geen

Glasverzekering

gasaansluitingen meer hebben. Dit betekent dat u op een

Meestal is het glas collectief verzekerd via de VVE (al dan niet

andere manier uw bedrijfsruimte moet verwarmen dan u

binnen de opstalverzekering), maar het is raadzaam om dit

misschien gewend bent. Er zijn diverse mogelijkheden om uw

goed te controleren. Zo niet, dan is het raadzaam om een

bedrijfsunit te verwarmen. Enkele voorbeelden zijn:

aparte glasverzekering af te sluiten.

• Elektrische heater
• Airco

Inboedelverzekering

• Infrarood panelen (elektrisch)

Bij het betrekken van een nieuw pand is dikwijls een

• Warmtepomp

aanpassing van uw inboedelverzekering nodig. Vraag zo nodig
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advies bij uw verzekeraar of tussenpersoon. Zij beschikken

Exacte bedragen zijn op dit moment nog niet bekend. Ten

vaak over handige overzichtslijsten waarmee u zelf de

tijde van de eerste vergadering van de VVE zal de beheerder

waarde van uw inboedel kunt schatten. Ook bij bijv. de

een concept begroting met de periodieke VVE-bijdrage per

Consumentenbond kunt u informatie vragen over “goed

‘appartementsrecht’ presenteren.

verzekerd zijn”.
Kosten die voor eigen rekening komen van de eigenaren zijn:

Wat is een appartementsrecht?

• afvalstoffenheffing;

Een appartementsrecht is een aandeel in het eigendom van

• inboedelverzekering;

het gebouw of de grond met het exclusieve gebruiksrecht

• onroerende zaak belasting (eigenaren- en gebruikersdeel);

van een afzonderlijk gedeelte (het privé gedeelte).

• waterschapslasten.

Bovendien bent u hiermee automatisch lid van een
vereniging van eigenaren.

Welke kosten komen er kijken bij een
Vereniging van Eigenaren?
De beheerder is gespecialiseerd in het beheer van
bedrijfsverzamelgebouwen, zoals de gebouwen op de
Frankweg 43 en 45. Zij stellen een begroting op met
de te verwachten kosten. Een aantal voorbeelden van
kostenposten waar zij rekening mee houden zijn:
• opstalverzekering;
• periodieke onderhoudskosten;
• reservering voor toekomstig groot onderhoud;
• schoonmaakkosten;
• bankkosten;
• verenigingkosten.
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Contact
Mooyekind Bedrijfsmakelaars
071-36 145 00
06-55 375 775
info@mooyekindmakelaars.nl
www.mooyekindmakelaars.nl
Heereweg 345
2161 CA Lisse
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Algemene
bepalingen
1. Algemene bepalingen voor
de uitvoering behorend bij de
nieuwbouw units aan de Frankweg
43A t/m 45F te Nieuw-Vennep

Tijdelijke voorzieningen

Wijzigingen

Tijdens de bouw worden de nodige containers en de

De brochure is mogelijk niet geheel aangepast aan de laatste

nodige bouwketen geplaatst. De aannemer en andere

bouwplannen, omdat er nog ondergeschikte wijzigingen

belanghebbenden behouden zich het recht om voor en

kunnen ontstaan als gevolg van de planuitwerking of het

Algemeen

tijdens de bouw reclameborden te plaatsen.

nader overleg over de uitvoering. Deze eventuele wijzigingen
zullen als losse bijlage worden toegevoegd voordat de koop- /

De bedrijfsunits zullen worden gebouwd conform het
bouwbesluit (industriefunctie), ministeriële regelingen en de

Aanvang bouwwerkzaamheden

aannemingsovereenkomst door u getekend wordt en zijn dus

gemeentelijke bouwverordening, zoals deze twee maanden

De bouwwerkzaamheden van het bedrijvencomplex zullen naar

onderdeel van het contract. Daarnaast kunnen wijzigingen

voor de aanvraag van de bouwvergunning golden, alsmede

verwachting in het vierde kwartaal van 2022 van start gaan.

ontstaan wanneer deze door de overheid of nutsbedrijven

de bepalingen van plaatselijke nutsbedrijven en andere

worden voorgeschreven. Ook kunnen er kleine afwijkingen

voorschriften en bepalingen van de gemeente waarin wordt

2. De verkoopbrochure

zijn, zoals bedoeld onder “administratieve bepalingen voor de

gebouwd, eveneens zoals deze twee maanden voor de

Algemeen

uitvoering”. De genoemde “afwijkingen” kunnen ook worden

aanvraag van de bouwvergunning golden.

De verkoopbrochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld

doorgevoerd nadat de koop-/aannemingsovereenkomst door

aan de hand van de gegevens en tekeningen van de

u is getekend. Het kan in een enkel geval voorkomen dat het

Afwijkingen

aannemer. De opgenomen tekeningen geven een “artist

tijdens de uitvoering noodzakelijk is om enkele wijzigingen

Tijdens de uitvoering kunnen geringe afwijkingen ten opzichte

impression” weer. Het kan voorkomen dat er verschillen

in de technische omschrijving door te voeren. Hiervoor zal

van deze omschrijving of tekeningen worden aangebracht.

zijn tussen deze impressie en de daadwerkelijke uitvoering.

dan geen verrekening plaatsvinden en deze wijzigingen in de

Deze afwijkingen zullen nooit afbreuk doen aan de kwaliteit

Aan de “artist impression” tekeningen kunnen daarom geen

materialen en afwerkingen zullen nimmer afbreuk doen aan

van het werk. Verrekening ten gevolge van bovenbedoelde

rechten worden ontleend. De technische tekeningen en de

de beoogde kwaliteit.

wijzigingen vindt niet plaats.

omschrijving zijn maatgevend voor wat u geleverd krijgt. In
geval van tegenstrijdigheden tussen de omschrijving en de
bijbehorende tekeningen geldt de omschrijving.
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3. Procedure bij aankoop / verkoop en
verdere bijzonderheden
Algemeen
Hieronder geven wij een overzicht van de gang van
zaken beginnend na het tekenen van de koop-/
aannemingsovereenkomst.

Vereniging van Eigenaren
Op het moment dat u eigenaar wordt van een bedrijfsunit
bent u tevens lid van de Vereniging van Eigenaren. Deze
vereniging behartigt de belangen van alle eigenaren. De
verkoper zal voor de eerste twee jaar een administrateur voor
de VVE benoemen. Voor een goede gang van zaken wordt een
huishoudelijk reglement gemaakt. Volgens de statuten zullen
algemene kosten en reserveringen voor het (groot) onderhoud
van het complex worden vastgesteld. De verkoper zal voor
de oplevering van de bedrijfsunits de koper uitnodigen voor
de eerste vergadering van de VVE. Tijdens deze vergadering
komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod: verkiezing
dagelijks bestuur, wettelijke aansprakelijkheidsverzekering,
vaststelling bijdrage eerste jaar, onderhoud en
administratiekosten.

waarborgsom van 10% van de totale koop- /aanneemsom te

een verzoek tot betaling. Het origineel voorziet u van een

storten op derden rekening van de projectnotaris.

handtekening en zendt u zo spoedig mogelijk naar uw
geldgever, die voor de betaling zorg draagt. Deze betaling

Transport notaris

dient binnen de overeengekomen betalingstermijn te worden

De eigendomsoverdracht van de bedrijfsunits geschiedt door

voldaan. Bij een te late betaling zal de verkoper rente in

middel van een zogenaamde akte van levering bij de notaris.

rekening brengen over het verschuldigde bedrag, zoals is

De notaris zal u uitnodigen voor de eigendomsoverdracht.

overeengekomen in de koop-/aannemingsovereenkomst.

Ruim voor de datum van deze notariële levering ontvangt
u van de notaris een afrekening waarop de reeds betaalde

Koopsom

waarborgsom is verrekend waarop het totale op die datum

Bij de koopsom zijn inbegrepen:

verschuldigde bedrag ( grondkosten, vervallen termijnen en

a. Grondkosten

bouwrente) is aangegeven. De koper dient zorg te dragen

b. Bouwkosten

dat het bedrag voor de eigendomsoverdracht op de derden

c. CAR-verzekering

rekening van de notaris is gestort.

d. Honorarium van architect en constructeur
e. Notariskosten inzake akte van levering en splitsing in

Parkmanagement

appartementsrechten

Koper is ermee bekend dat er op Businesspark Nieuw-Vennep

f. Makelaarscourtage en verkoopkosten

Zuid een Parkmanagement-organisatie van toepassing is.

g. Gemeenteleges voor bouwvergunningen van het project
(voor de standaard bedrijfsunits)

Koper is verplicht in deze parkmanagementorganisatie te
participeren en daarvan een evenredig deel van de kosten

h. Kadastrale uitmeting

te dragen volgens de regels van deze parkmanagement-

i.

Eventuele loon- en prijsstijgingen (deze worden dus niet
doorberekend)

organisatie en zich ook voor het overige te houden aan deze
regels.

Koop-/aannemingsovereenkomst
Met deze akte gaan koper en verkoper een overeenkomst
aan, waarbij de koper zich onder meer verplicht tot betaling
van de koopprijs en de verkoper zich verplicht tot de levering
van de grond en de bouw van de bedrijfsunit. Nadat u deze
koop-/aannemingsovereenkomst heeft getekend, ontvangt

De met de financiering van uw bedrijfsunit verband houdende

Vergunningen

kosten zijn niet in de koop-/aannemingsovereenkomst

De koper van de bedrijfsunit is zelf verantwoordelijk voor de

begrepen. Deze bijkomende kosten zijn:

voor zijn bedrijfsvoering benodigde vergunningen. zoals bijv.

j.

BTW, volgens het thans geldende tarief, wettelijke
wijzigingen tijdens bouwperiode worden doorberekend

vestiging-, milieu- of Hinderwetvergunning.

k. De kosten verbonden met het verkrijgen van hypothecaire

u als regel binnen enkele dagen een kopie van het contract

Betaling overige termijnen

dat door verkoper is meeondertekend. De originele akte

Na de eigendomsoverdracht bij de notaris zal de verkoper

l.

wordt naar de projectnotaris gezonden, die de notariële akte

de overige termijnen rechtstreeks in rekening brengen bij

m. De rente tot de datum van levering over de grond en reeds

van eigendomsoverdracht kan voorbereiden. De koper dient

de koper. Telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd

binnen 1 maand na ondertekening van de overeenkomst een

dat één van de termijnen is vervallen, ontvangt u van ons

lening (afsluitprovisie)
De notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte
vervallen maar nog niet betaalde termijnen.
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Andere bijkomende kosten zijn:

u de sleutels van uw bedrijfsunit. De bedrijfsunit is vanaf dat

Bij kleine onvolkomenheden moet u met het volgende

n. De aansluitkosten voor levering van elektra en water

moment uw eigendom en dient ook verzekerd te worden. Dit

rekening houden:

o. Bouwkundige voorzieningen t.b.v. aansluitingen elektra,

wordt de feitelijke levering genoemd. De aannemer heeft dan

Een bouwwerk wordt gebouwd uit materialen die nog kunnen

nog enkele weken nodig om de eventuele geconstateerde

gaan “werken”, zoals dat in bouwtermen heet. In de praktijk

p. Telefoonaansluiting

onvolkomenheden te verhelpen. Behoudens verborgen

betekent dat bijvoorbeeld dat bij stucwerk in de hoeken

q. Aansluiting centraal antennesysteem / kabeltelevisie

gebreken - die na de oplevering worden geconstateerd -

haarscheurtjes kunnen ontstaan. Dat is niets ernstigs; ze

r. Eventuele aanvullende gemeentelijk heffingen

kunnen later geen bemerkingen meer in behandeling worden

worden veroorzaakt door wegtrekkend bouwvocht. Deuren

(bijv. inritvergunning indien van toepassing)

genomen, welke niet zijn vastgelegd in het proces-verbaal van

kunnen gaan klemmen, omdat hout moet “wennen” aan een

oplevering.

andere temperatuur en vochtigheidsgraad. “Werking” van

water en riolering

s. Eventuele aanpassingen / meerwerken aan de casco unit

materialen kan niet worden voorkomen.

Prijsstijgingen

Casco opleveringsniveau

De met u in de koop-/aannemingsovereenkomst

De bedrijfsunits worden casco opgeleverd. Dit geeft de

Nadat alle onvolkomenheden zijn verholpen, wordt de

overeengekomen totale koopsom staat vast met uitzondering

toekomstige eigenaar de gelegenheid om de bedrijfsruimte

verkoper geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan.

van wijzigingen in het BTW-tarief.

naar eigen wens en smaak in te (laten) richten. De standaard in

Klachten die na de onderhoudstermijn optreden, dienen

de bedrijfspanden en opslagunit aangebrachte bouwkundige

schriftelijk te worden gemeld aan het uitvoerend bouwbedrijf.

Opleveringsprognose

en brandwerende voorzieningen die worden geëist door

Op het moment van de verkoop wordt een globale

de diverse overheidsinstanties gelden slechts in casco

Functieverandering bedrijfsruimten

opleveringsprognose gegeven. Dat betekent: de indicatiedatum

bouwkundige staat.

Indien de toekomstige eigenaar bijvoorbeeld de
verdiepingsvloer een andere functie (bestemming) wil

waarop de bedrijfsunit gereed is. We moeten daarbij de
nodige reserve in acht nemen, omdat het bouwen van een

Vergunningen

geven, zal hij hiertoe zelf de benodigde installaties dienen

complex onderhevig is aan diverse externe invloeden, welke

De koper van de bedrijfsunit is zelf verantwoordelijk voor

toe te passen en aan te brengen (e.e.a. conform de wettelijke

een belangrijke tijdfactor kunnen zijn. Hoe verder de bouw

de voor zijn bedrijfsvoering benodigde vergunningen. Denk

regelgeving en vergunningen). Een functieverandering en

is gevorderd, hoe nauwkeuriger die prognose natuurlijk kan

hierbij bijv. aan vestiging-, milieu- of Hinderwetvergunning.

hiervoor benodigde vergunningen zijn voor eigen rekening en
verantwoordelijkheid van de koper.

worden.

Onderhoudstermijn
Oplevering

Tot ongeveer drie maanden nadat u de sleutels heeft

De bedrijfsunits worden bezemschoon opgeleverd. Tijdens

ontvangen, krijgt u de gelegenheid ons te berichten over:

de oplevering wordt uw bedrijfsunit door u en de aannemer

• of alle eerder geconstateerde onvolkomenheden zijn

geïnspecteerd. De geconstateerde onvolkomenheden

verholpen, en;

worden hierbij schriftelijk vastgelegd in het proces-verbaal

• onvolkomenheden die na de oplevering zijn ontstaan, mits ze

van oplevering dat door beide partijen wordt ondertekend.

niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het “werken” van

Inmiddels heeft u de eindafrekening van ons ontvangen. Als

materialen.

u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan, ontvangt
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Cornerstone Parc
nieuw-vennep zuid

