
Beleggingsverkoop

(grotendeels) verhuurde winkelruimten ca. 3.458 VVO

Dirk de Derdelaan 1-45 te (3132 HA) Vlaardingen

Verkoop bij inschrijving
Sluitingsdatum woensdag 23 november a.s.|12:00 uur

Kijkdagen:

18  oktober a.s. 10-12:00 uur

24 oktober a.s. 12-14:00 uur



Omschrijving
Algemeen



Diverse, (grotendeels) verhuurde winkelunits in
winkelbuurtcentrum, gelegen in de plint van een
woonappartementen complex in de wijk Westwijk.  








Objectafbakening, 

Het betreft een nog juridisch te splitsen complex,
dat ná splitsing zal bestaan uit een hoofdapparte-
mentsrecht gelegen op perceel grond dat is
uitgegeven in tijdelijke erfpacht.




De locatie is in erfpacht uitgegeven door de
gemeente Vlaardingen, gevestigd te 3131 CR
Vlaardingen, kantooradres Markt 11, zulks blijkens
een akte van uitgifte in erfpacht met overdracht
van opstal verleden voor notaris mr. M.A.J.C.M. van
Agt te Rotterdam op 28 juli 1994. 




Het betreft een akte die is verleden naar aan-
leiding van een raadsbesluit van 7 juli 1993 waarbij
het Gemeentelijk Woningbedrijf werd gepriva-
tiseerd.

In deze akte is het nog te splitsen complex op
pagina’s 69 & 70 omschreven als volgt:




Het perceel grond gelegen te Vlaardingen aan de
Dirk de Derdelaan, kadastraal bekend gemeente
Vlaardingen, sectie H, nummer 1440, gedeeltelijk,
groot ongeveer vier duizend achthonderd zes
vierkante meter, waarop gesticht zestig woningen,
plaatselijk bekend Dirk de Derdelaan 47 tot en met
165 (oneven nummers), drie en twintig winkels,
plaatselijk bekend Dirk de Derdelaan 1 tot en met
45 (oneven nummers) en een luifel;




Dit perceel verder te noemen 'complex 632 en
633'.



Zoals schetsmatig met schuine streeparcering is
aangegeven op de als deel van Bijlage 1 aan
deze akte te hechten gronduitgiftetekeningen
'complex nr. 632 a' en 'complex nr 632b';
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Vervolg omschrijving
Objectafbakening (vervolg)

Waarvoor de jaarlijkse erfpachtcanon bedraagt
één gulden (NLG 1,00);




Looptijd tot en met een en dertig december
tweeduizend zeven en vijftig;




Van toepassing zijn de erfpachtsvoorwaarden van
1953;



Zie pagina 4 voor de belangrijkste kenmerken die
van toepassing zijn op de lopende erfpacht-
overeenkomst.



Het huidige perceel is bij het kadaster bekend als
gemeente Vlaardingen, sectie H, nummer 1526,
groot 48 are en 03 centiare (4.803 m²) en omvat de
feitelijke adressen Dirk de Derdelaan 1, 3, 5, 7, 9, 11,
13, 15, 17, 19, 21, 23-25, 37, 39, 41, 43, 43a en 45 te
Vlaardingen, postcode 3132 HA.








Lasten en beperkingen (thans geldend)

Op de kadastrale legger zijn geen waarde-
beïnvloedende lasten, beperkingen, kwalitatieve
rechten of verplichtingen opgenomen.








Lasten en beperkingen (toekomstig)

In de onderhandse koop- en in de leverings-
overeenkomst zullen een aantal clausules worden
opgenomen ten aanzien van een voorkeursrecht
van koop, voorkeursrecht van huur en anti-
speculatie casu quo doorverkoop.




De onderhandse koop- en leveringsovereenkomst
zullen in de digitale dataroom worden
opgenomen.







Wijze van oplevering

In (groten(groten verhuurde staat, onder gestand-
doening van de lopende huurovereenkomsten.




Verkoop geschiedt op basis van 'as is, where is.
Koper vrijwaart verkoper van zicht- en onzichtbare
gebreken.

Huursituatie

De totale huuropbrengst van het complex
bedraagt € 433.350,00 per jaar, exclusief BTW,
servicekosten en leegstand.




Deze huuropbrengst wordt gegenereerd door 12
individuele contracten.




De huurcontracten hebben een termijn variërend
van 12 tot 52 maanden.




De gemiddelde gewogen resterende looptijd van
de huurcontracten betreft 36 maanden.




Van de 12 lopende overeenkomsten is de
huurovereenkomst door supermarktorganisatie
MCD opgezegd.








Zakelijke lasten 2022

Waardepeildatum 1 januari 2021

WOZ-waarde                              €   2.792.000,00 

Onroerendezaakbelasting       €        20.373,23

Rioolrechten                               €          2.706,72

Waterschap                                €             770,60







Energielabel

Dirk de Derdelaan 17 heeft een energieklasse D en
is geldig tot 30 maart 2032. Dirk de Derdelaan 19
heeft een energieklasse F en is geldig tot 23 maart
2026.



Voor de overige winkels worden labels opgesteld.








Kosten

Alle kosten verband houdende met de overdracht
zijn voor rekening van koper.




Nadrukkelijk zij vermeld dat deze vrijblijvende
informatieverstrekking niet als een aanbieding of
offerte mag worden beschouwd. Aan deze
gegevens mogen geen rechten worden ontleend.
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Kenmerken
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Datum uitgifte 28 juli 1994

Einddatum 31 december 2057

Canon bij aanvang € 0,45 zijnde de canon over de volledige looptijd tot en met de 
einddatum.

Afkoop van de canon tot 
canonaanpassing

De canonverplichting is afgekocht tot en met 31 december 2057. 
Tijdens de looptijd van de overeenkomst is geen aanpassing van 
de canon aan de orde.

Privaatrechtelijke bestemming Winkels en bedrijfsruimte

Bijzondere bepalingen Van toepassing zijn de Algemene Bepalingen voor de uitgifte in 
tijdelijk erfpacht van gronden der gemeente Vlaardingen, 
vastgesteld door de gemeenteraad op 7 mei 1953.

Van toepassing zijn de aanvullingen op de Algemene Bepalingen, 
vastgesteld op 5 augustus 1966

Op pagina 81 onder j. is een erdienstbaarheid opgenomen ten 
laste van het perceel en ten gunste van de gemeente over een 
gedeelte van ongeveer 486 m² voor het hebben en houden van 
een trottoir en drinkwaterleiding in het erfpachtperceel.

Wijziging erfpachtbestemming Enkele jaren geleden is het privaatrechtelijk gebruik van een 
aantal huisnummers gewijzigd, waarmee het privaat rechtelijk 
gebruik niet meer in lijn was met het toegestane gebruik zoals dat 
in de erfpachtovereenkomst was opgenomen.

De Gemeente Vlaardingen en Stichting Waterweg Wonen 
hebben overeenstemming bereikt over een suppletie.

Stichting Waterweg Wonen zal een additionele afkoopsom 
betalen aan de Gemeente Vlaardingen om de hogere canon 
voor dat afwijkende gebruik af te kopen tot en met de einddatum 
van de erfpachtovereenkomst (31 december 2057).

Lopende erfpachtovereenkomst



Huurgegevens
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Bestemmingsplan
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Bij de gemeente Vlaardingen valt de onroerende zaak in het vigerende bestemmingsplan 'Westwijk',
vastgesteld bij Raadsbesluit d.d. 20 mei 2021. 

a. detailhandel, zoals nader geregeld in 8.3;
b. dienstverlening, zoals nader geregeld in 8.3;
c. kantoor met baliefunctie, zoals nader geregeld in 

8.3;
d. maatschappelijke voorzieningen en activiteiten, 

zoals nader geregeld in 8.3;
e. wonen, zoals nader geregeld in 8.3;

al dan niet in combinatie met:

f. bergingen;
g. tuinen, erven en terreinen;
h. ontsluitingen, wegen en paden;

i. parkeervoorzieningen;
j. nutsvoorzieningen;
k. straatmeubilair;
l. kunstwerken;
m. groenvoorzieningen;
n. water.

al dan niet in combinatie met:

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl

Op grond van artikel 8 is de enkelbestemming van het
perceel met opstallen 'Gemengd-1' en kent tevens de
dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie-4. 




De voor Gemengd-1 aangewezen gronden zijn
bestemd voor:























8.3 Specifieke gebruiksregels, zie pagina 6.



Bestemmingsplan (vervolg)
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8.3 Specifieke gebruiksregels                                              8.4 Afwijken van de gebruiksregels

a. Detailhandel, dienstverlening, kantoor met 
baliefunctie en maatschappelijke voorzieningen 
zijn uitsluitend toegestaan op de begane grond 
laag.

b. Nieuwe detailhandel is slechts toegestaan mits 
voor deze detailhandelsvestiging geen ruimte 
beschikbaar is in het wijkwinkelcentrum aan de Dr. 
Wiardi Beckmansingel.

c. Detailhandel in de vorm van afhaal-/
bezorgrestaurant is niet toegestaan, behalve ter 
plaatse van Dirk de Derdelaan 45 (als gevolg van 
verplaatsing vanuit de Floris de Vijfdelaan).

d. Bij detailhandel is horeca toegestaan, mits het 
horecagedeelte maximaal 9 zitplaatsen bevat, 
het horecagedeelte beperkt in omvang is in 
verhouding tot de oppervlakte van de totale 
winkel, in het horecagedeelte geen 
alcoholhoudende dranken worden verstrekt, er 
geen speelautomaten aanwezig zijn en er hooguit 
op beperkte schaal eet- en drinkwaren worden 
verstrekt die in relatie staan tot het assortiment 
van de winkel (uitgezonderd grootwinkel-
bedrijven).

e. Er is uitsluitend één supermarkt toegestaan, mits 
de vloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 950 
m².

f. Wonen is uitsluitend toegestaan op de 
verdiepingen boven de begane grond laag.

g. Ter plaatse van Dirk de Derdelaan 13 zijn de 
huidige bedrijfsactiviteiten van de verplaatste 
bakker toegestaan totdat deze activiteiten zijn 
beëindigd.

a. Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van 
de gebruiksregels voor het toestaan van 
bedrijfsactiviteiten, cultuur en ontspanning, 
maatschappelijk en/of sport die vallen in de 
categorie 1 van de in de bijlage bij deze regels 
opgenomen Staat van bedrijfsactiviteiten of 
daarmee naar het oordeel van Burgemeester en 
wethouders qua milieuhinder te vergelijken zijn.

b. Burgemeester en wethouders kunnen bij een 
omgevingsvergunning afwijken van de 
gebruiksregels voor horeca bij detailhandel indien 
het niet voldoen aan die bepalingen naar het 
oordeel van Burgemeester en wethouders niet op 
overwegende bezwaren stuit.

c. Burgemeester en wethouders kunnen bij een 
omgevingsvergunning afwijken van de 
gebruiksregels voor het toestaan van detailhandel 
in de vorm van afhaal-/bezorgrestaurants, mits het 
gaat om verplaatsing van een bestaand afhaal-/
bezorgrestaurant.

Het college zal van bovengenoemde wijzigings-
bevoegdheid pas gebruik maken wanneer het
pand gedurende minimaal twee jaar leeg heeft
gestaan en er ook na deze termijn geen concreet
zicht is op de vestiging van een nieuwe super-
markt. 

8.5 Wijzigingsbevoegdheid

a. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de 
bestemming van de gronden te wijzigen zodat 
een supermarkt niet langer is toegestaan. 



Locatie
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Bereikbaarheid


Snelweg A20 is met de auto binnen 5 minuten

bereikbaar.



Nabij bushalte en op een kwartier lopen van
metrostation Vlaardingen West.



Parkeren

Ruime (gratis) parkeergelegenheid op parkeer-
terrein aan Dirk de Derdelaan.



Milieu
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Van Dirk de Derdelaan 19 is een asbestverwijderings-
rapport aanwezig.







Ondergrondse tank

Op de website van de Milieudienst DCMR wordt voor
Dirk de Derdelaan 33 melding gemaakt van een
ondergrondse opslagtank voor opslag van
huisbrand-olie met een capaciteit van 3.000 liter.







Bodem

Op de kadastrale berichten zijn geen bijzondere
aanduidingen opgenomen betreffende de onder-
havige percelen ten aanzien van bodem-
gesteldheid.



In de voorgaande akte zijn geen bijzonderheden
opgenomen ten aanzien van de bodem.







Asbest

Blijkens een drietal rapporten asbestinventarisatie
type A, Dirk de Derdelaan 5, 7 en 9 d.d. 5 augustus
2013, Dirk de Derdelaan 37 d.d. 9 augustus 2013 en
Dirk de Derdelaan 19 d.d. 18 mei 2016, zijn er asbest-
houdende materialen aangetroffen. 




In alledrie de inventarisaties wordt geconcludeerd
dat: 'Uit oogpunt van een mogelijk gevaar voor de
volksgezondheid is er geen aanleiding om de
aangetroffen asbesthoudende materialen diect te
laten verwijderen. Deze materialen dienen te worden
verwijderd in het kader van de sloop of renovatie
van de bouwkundige eenheid'. 



Verkoopprocedure
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Verkoopproces

De verkoop geschiedt via een gestructureerd
verkoopproces en is onder uitdrukkelijk voor-
behoud van finale-/bestuurlijke goedkeuring van
Stichting Waterweg Wonen.




Kandidaten kunnen na het ondertekenen van een
geheimhoudingsverklaring en het toesturen van
een geldige kopie legitimatie (AVG proof),
toegang krijgen tot een digitale dataroom waar
documentatie is opgenomen die voor een
kandidaat koper relevant is om zijn of haar
beslissing op te baseren





Indienen van een bieding uiterlijk op 23 november 

2022 | 12:00 overeenkomstig de procedure zoals
omschreven in de procesbrief die zal worden
opgenomen in de dataroom.





Kosten


De kosten van de Notaris ter zake van de verkoop
en levering zijn voor rekening van koper.
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Adres

Dirk de Derdelaan 1-45





Postcode / Plaats


3132 HA  Vlaardingen

Gemeente

Vlaardingen





Sectie / Perceel

 H / 1526

Soort

Erfpacht





Een passende huisvesting voor uw bedrijf?

Onze specialisten staan klaar om te helpen!

Ted Rommelse
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 0 171

Nils van den Berg
Vastgoedadviseur

Kantoren
Tel: 088 424 0 116

Caroline Sanders
Afdelingssecretaresse

Beleggingen
Tel: 088 424 0 120


