Dwarsweg 30 te Rozenburg

Beleggingsverkoop met
woning
Ontwikkelingspotentie

Ca. 264 m² showroom met 5 opslagunits van ca. 64 m²

BELEGGINGSVERKOOP
KOOPSOM € 649.500,00 kosten koper
exclusief BTW

Kenmerken
Koopsom
€ 649.500,00 kosten koper

Zekerheidsstelling
10% bankgarantie of waarborgsom

Opleveringsniveau
In huidige, deels verhuurde staat

Datum van oplevering
In overleg

BTW belast
Ja

Energielabel
Het object beschikt over energielabel A++ en is
geldig tot 2 juni 2032
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Indeling
Thans verhuurd:
Ca. 264 m² showroom (verhuurd tot en met 28-02-2026)
Ca. 64 m² opslagruimte (verhuurd tot en met 28-02-2026)
Ca. 64 m² opslagruimte (verhuurd tot en met 18-02-2026)
Ca. 64 m² opslagruimte (verhuurd tot en met 30-11-2025)
Ingebruik bij eigenaar:
Ca. 64 m² opslagruimte
Ca. 64 m² opslagruimte

Voorzieningen
Showroom














Krachtstroomaansluiting;
Wandcontactdozen;
Nieuwe groepenkast;
NEN 1010 gekeurd;
Nieuwe verdeelkast;
Nieuwe LED verlichting;
Nieuwe gasheater;
HR ++ glas;
Nieuwe betonvloer;
Nieuw dak gehele object;
Toegangsdeur;
Elektrische bedienbare overheaddeur ca. 3,00 m1 hoog en ca. 3,75 m1 breed;
Verwarming door middel van cv-radiatoren.

Bedrijfsruimte





Krachtstroomaansluiting;
Nieuwe LED verlichting;
Elektrische bedienbare overheaddeur ca. 3,00 m1 hoog en ca. 3,75 m1 breed;
Verwarming door middel van cv-radiatoren.
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Huurgegevens
Dwarsweg 30, garagebox D en E
Huurder: R&R Crafts
Ingangsdatum: 15-02-2021
Einddatum: 28-02-2026
Oppervlakte: Ca. 264 m² showroom
Ca. 64 m² opslagruimte
Ca. 64 m² opslagruimte
Jaarhuur: € 28.800,00 exclusief BTW en servicekosten
Servicekosten: € 900,00 per jaar exclusief BTW
Garagebox C
Huurder: Sas Calamiteitendiensten V.O.F.
Ingangsdatum: 01-03-2021
Einddatum: 28-02-2026
Oppervlakte: Ca. 64 m² opslagruimte
Jaarhuur: € 6.600,00 exclusief BTW en servicekosten
Servicekosten: € 300,00 per jaar exclusief BTW

* Bovengenoemde huurprijzen zijn conform prijspeil aanvang huur.
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Omschrijving
Algemeen
Recente gerenoveerde showroom met opslagruimte gelegen op bedrijventerrein de Pothof in Rozenburg.
De showroom is gelegen op zicht locatie langs de Laan van Nieuw Blankerburg. Het bedrijfsobject is recent
gerenoveerd en voorzien van onder andere een nieuw dak, nieuwe CV-ketel, HR ++ glas en een nieuwe
betonvloer. De showroom en twee bedrijfsunit zijn thans verhuurd. De overige twee units zijn in gebruik bij
de eigenaar.
Verkoper heeft reeds contact gehad met de gemeente over de eventuele ontwikkel mogelijkheden naar
wonen. De gemeente heeft aangegeven hier positief tegenover te staan. Verkoper heeft inmiddels een
concept aanvraag ingediend bij de gemeente Rotterdam maar is niet voornemens deze ontwikkeling zelf
tot stand te brengen.
In de dataroom is alle correspondentie met de gemeente Rotterdam terug te vinden met de bijbehorende
ingediende structuurvisie. Tevens is hier alle informatie terug te vinden met betrekking tot het
bedrijfsobjectbedrijfsobject zoals huurovereenkomsten, energielabel, kadastrale informatie etc.
Omzetbelasting
Indien verkoper dit wenst, dient koper bereid te zijn mede te werken aan een met BTW belaste levering.
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Vervolg omschrijving
Bruto aanvangsrendement
Het bruto aanvangsrendement bedraagt 7,2%, gebaseerd op de huidige markthuur.
Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag
worden beschouwd.
Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
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Locatie
Bereikbaarheid
De Dwarsweg 30 is goed te bereiken via snelweg A15. De A15 bied een uitstekende verbinding met
de randstad en overige uitvalswegen. Locaties als: de Rotterdamse haven, Maasvlakte 2, Botlek en
Europoort-Rotterdam zijn binnen handbereik.
Blankenburgverbinding
De Blankenburgverbinding (A24) bestaat uit de aanleg van een autosnelweg van 2x3 rijstroken, een
landtunnel (de Hollandtunnel), een watertunnel (de Maasdeltatunnel), een verdiepte aansluiting op
de A20 en een hoge aansluiting op de A15. Maar er is meer. De A20 wordt tot aan het Kethelplein
verbreedt. De nieuwe rijksweg A24 wordt in 2024 opengesteld.
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Bestemmingsplan
Het geheel valt onder de regels van het bestemmingsplan 'Bebouwde Kom Rozenburg' van de Gemeente
Rotterdam d.d. 11 maart 2010 en is bestemd voor ‘bedrijventerrein‘ met nadere functieaanduiding 'bedrijf tot en
met categorie 3.2'.
De voor ‘bedrijventerrein‘ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
A. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met
F. ter plaatse van de aanduiding 'zend-/
categorie 2' een bedrijf en/of het uitoefenen van
ontvangstinstallatie', een zend en/of
bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld in de
ontvangstinstallatie;
categorieën 1 tot en met 2 van de Lijst van
G. productiegebonden detailhandel, met
bedrijfsactiviteiten;
uitzondering van detailhandel in voedings- en
B. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met
genotmiddelen;
categorie 3.2' een bedrijf en/of het uitoefenen
H. een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding
van bedrijfsmatige activiteiten die staan vermeld
'bedrijfswoning';
in de categorieën 1 tot en met 3.2 van de Lijst van
I. nutsvoorzieningen;
bedrijfsactiviteiten;
C. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt
met de daarbij behorende:
motorbrandstoffen zonder LPG', een verkooppunt
J. tuinen, erven en terreinen;
voor motorbrandstoffen zonder LPG;
K. parkeervoorzieningen, met eventuele
D. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening',
parkeernormen;
uitsluitend voor een nutsvoorziening;
L. groenvoorzieningen.
E. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm
van bedrijf - kustwacht', kustwacht;
Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl
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Kadastrale kaart

Adres
Dwarsweg 30

Gemeente
Rozenburg

Soort
Eigendom

Postcode / Plaats
3181 HG Rozenburg

Sectie / Perceel
B / 2689

Oppervlakte
Ca. 967 m²
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Een passende huisvesting voor uw bedrijf?
Onze specialisten staan klaar om te helpen!

Jeroen van der Meer
Directeur
Register Makelaar en Taxateur o.z.
Tel: 088 424 0 179

Joost van der Linden
Vastgoedadviseur
Bedrijfshallen
Tel: 088 424 02 58

Allard van den Berg
Vastgoedadviseur
Bedrijfshallen
Tel: 088 424 0 235

Martijn Vermin
Vastgoedadviseur
Bedrijfshallen
Tel: 088 424 0240

Jessica Durinck
Afdelingssecretaresse
Bedrijfshallen
Tel: 088 424 0 198

Laura Wijburg
Afdelingssecretaresse
Bedrijfshallen
Tel: 088 424 0 132

Waarom Ooms Makelaars?

 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

Maaskade 113, 3071 NJ Rotterd

am

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