
Ca. 3.000 m² kantoorruimte of bedrijfsruimte voor 
tijdelijke opslag 

TE KOOP: Hoefsmidstraat 41 te Hoogvliet Rotterdam

KOOPSOM OP AANVRAAG
exclusief BTW

Herontwikkelingslocatie



Kenmerken
Koopsom

Op aanvraag





Opleveringsniveau


In huidige staat




BTW belast


Ja

Zekerheidsstelling

Bankgarantie of waarborgsom van 10%





Datum van oplevering


In overleg
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Omschrijving
Algemeen
 
Omzetbelasting

Op eigen grond gelegen te ontwikkelen zelfstandig Indien verkopr dit wenst, dient koper bereid te zijn 
kantoorgebouw of gebouw ten behoeve van mede te werken aan een met BTW belaste 
opslag (boxen opslag). Er is ruime levering.

parkeergelegenheid op eigen terrein. Deze locatie 

ligt nabij woon agglomeratie, bedrijventerrein en 
Datum van oplevering

nabij een hoog frequente OV verbinding.
 In overleg.



 


Kadastrale aanduiding
 
Wijze van oplevering


Gemeente Hoogvliet, Sectie B, Nummer 3900. De 
In overleg.

totale oppervlakte bedraagt ca. 11.795 m². 
 



 Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende 

Indeling
 informatieverstrekking niet als een aanbieding of 

Ca. 3.000 m² kantoorruimte of bedrijfsruimte t.b.v. offerte mag worden beschouwd.

tijdelijke opslag.
 



 Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden 

Koopsom
 ontleend.

Op aanvraag.
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Bereikbaarheid

Direct aan het knooppunt A4 - A15 bevindt zich het 
bedrijventerrein 'De Gadering' waarop uw locatie 
en centrale ligging heeft. Met de auto heeft u 
directe verbindingen naar Spijkenisse, Barendrecht, 
Schiedam en Rotterdam. Het metrostation is op 
loopafstand waardoor u binnen no time in 
Rotterdam kunt zijn. Tijdens uw luchpauze kunt u 
gerust een rondje lopen in het aangrenzende 
Oudelandsepark. 



Bestemmingsplan
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Het geheel valt onder de regels van het bestemmingsplan 'Gadering Tussenwater' van de Gemeente Rotterdam 
d.d. 17 december 2009. Op grond van artikel 8 van de bestemmingsplanvoorschriften is de enkelbestemming 
van het complex “Bedrijven”.

De voor Bedrijventerrein bestemde percelen zijn 
bestemd voor:

1 a. bouwwerken, opslag- en werkterreinen ten 
behoeve van bedrijven: 
- welke zijn vermeld in de categorieën 1 t/m 3 van 
de Lijst van bedrijfsactiviteiten, behorende bij 
deze regels, voorzover nader aangeduid met III 
en, 
- welke zijn vermeld in de categorieën 1 t/m 4 van 
de Lijst van bedrijfsactiviteiten, behorende bij 
deze regels, voorzover nader aangeduid met IV, 
met dien verstande dat inrichtingen die in 
belangrijke mate geluidhinder kunnen 
veroorzaken als bedoeld in artikel 40 van de Wet 
geluidhinder zijn uitgesloten, met de daarbij 
behorende ontsluitingswegen en – paden, 
waterlopen, waterpartijen en overige in het kader 
van de waterhuishouding nodige voorzieningen, 
al dan niet gebouwde parkeervoorzieningen en 
groenvoorzieningen. 

b. de bestemmingen “leidingstrook”, 
“waterkering” en “archeologisch waardevol 
gebied A en B”, voor zover deze gronden op de 
plankaart mede als zodanig zijn aangewezen.

2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid, is 
ter plaatse van de op de plankaart aangegeven 
aanduiding ‘bouwmarkt toegestaan’, aan de 
Nieuwe Langeweg 30 tevens een bouwmarkt 
toegestaan.

3. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid zijn 
ter plaatse van de op de plankaart aangegeven 
aanduidingen ‘bedrijfswoning toegestaan” aan 
de: - Steenhouwerstraat 14; - Pottenbakkerstraat 
15; - Schrijnwerkerstraat 27; - Oppermansstraat 40; 
tevens bedrijfswoningen toegestaan.

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl



Bestemmingsplan (vervolg)
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4. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid, is 
ter plaatse van de op de plankaart aangegeven 
aanduiding ‘horeca toegestaan’, aan de Nieuwe 
Langeweg 21 tevens een horeca gelegenheid 
toegestaan.

5. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid, zijn 
kantoren mede toegestaan, met dien verstande 
dat een kantoor deel uitmaakt van een onder lid 
1 genoemd bedrijf.

6. In aanvulling op het bepaalde in lid 2, 3, 4 en 5 
geldt dat: 

a. een bouwmarkt met een b.v.o van maximaal 
11.000 m² is toegestaan; 

b. een bedrijfswoning met een inhoud van ten 
hoogste 450 m³ is toegestaan; 

c. een horecavestiging met een b.v.o. van ten 
hoogste 1.200 m² b.v.o is toegestaan; 

d. het oppervlak kantoren per bedrijfskavel niet 
meer dan de helft van het totale 
bedrijfsvloeroppervlak, met een maximum van 
2.000 m², mag bedragen.
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Kadastrale kaart
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Adres

Hoefsmidstraat 41





Postcode / Plaats


3194 AA Hoogvliet Rotterdam

Gemeente

Hoogvliet





Sectie / Perceel

B / 3900

Soort

Eigendom belast met opstal




Het betreft een perceel van ca. 
4.000 m²



Een passende huisvesting voor uw bedrijf?

Onze specialisten staan klaar om te helpen!

Jeroen van der Meer
Directeur

Register Makelaar en Taxateur o.z.

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen? Bel: 010 - 424 8 888

 Snel, proactief en ondernemend
 Sterk team met altijd één helder aanspreekpunt
 Thuis in de markt, de regio en bij instanties
 Uw uitdaging is onze uitdaging
 NVM Business Makelaar
 Vastgoedcert gecertificeerd

Waarom Ooms Makelaars?

Maaskade 113, 3071 NJ Rotterdam
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Tel: 088 424 0 179

Jessica Durinck
Afdelingssecretaresse

Bedrijfshallen
Tel: 088 424 0 198

Laura Wijburg
Afdelingssecretaresse

Bedrijfshallen
Tel: 088 424 0 132

Paul de Wit
Vastgoed Adviseur

Bedrijfshallen
Tel: 088 424 0 111




