
Langesteijn 132 te Hendrik-Ido-Ambacht
Ca. 318 m² kantoorruimte gelegen op de derde verdieping en 6 

parkeerplaatsen in de ondergelegen parkeergarage.

Prijs op aanvraag.
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Kenmerken
Koopsom

Prijs op aanvraag.





BTW belast


Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet 

Omzetbelasting zullen verkoper en koper een 
verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij 
opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde 

"opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de 
koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.




Indien verkoper dit wenst, dient koper bereid te zijn 
mede te werken aan een met BTW belaste 
levering.





Parkeerplaats


6 parkeerplaatsen in ondergelegen 
parkeergarage.

Opleveringsniveau

In huidige staat.





Datum van oplevering


In overleg



Omschrijving
Algemeen
 
Kadastrale aanduiding

Zeer representatieve kantoorruimte te koop op Het onder-appartementsrecht rechtgevend op het 
Park Langesteijn te Hendrik-Ido-Ambacht. De uitsluitend gebruik van de kantoorruimte op de 
kantoorruimte is gelegen op de bovenste derde verdieping van het kantoorpand genaamd 
verdieping en maakt deel uit van een Parla I op het bedrijfsterrein Park Langesteijn te 
verzamelgebouw waar meerdere Hendrik-Ido-Ambacht, nabij de Langeweg en 
kantoorgebruikers gevestigd zijn.
 Hendrik Ydenweg, kadastraal bekend gemeente 


 Hendrik-Ido-Ambacht, sectie D, 
De kantoorruimte heeft veel lichtinval en beschikt complexaanduiding 3490-A, appartementsindex 
over separate werk/- en overlegruimtes, een pantry 103, uitmakende het 536/10.000 onverdeeld 
en een verhoogde computervloer ten behoeve aandeel in het appartementsrecht kadastraal 
van bekabeling. Daarnaast beschikt het object bekend als gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, sectie 
over een eigen parkeergarage, waar 6 D, nummer 3490 A-1, rechtgevende op een één 
parkeerplaatsen beschikbaar zijn.
 vierde onverdeeld aandeel in de gemeenschap, 


 bestaande uit vier kantoorpanden met in ieder 
Park Langesteijn is gelegen nabij de rijksweg A-16, pand kantoorruimten, alsmede een parkeergarage 
waardoor de bereikbaarheid met de auto goed is. en stalling voor motoren en fietsen in het souterrain, 
Daarnaast is de locatie goed bereikbaar met het met toegangswegen, park en tuinen genaamd 
openbaar vervoer (bus) met directe verbindingen Park Langesteijn, gelegen te Hendrik-Ido-Ambacht, 

naar o.a. Dordrecht, Rotterdam en Zwijndrecht.
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Omschrijving
nabij de Langeweg en de Hendrik Ydenweg, 
Staat van de onroerende zaak

kadastraal bekend gemeente Hendrik-Ido- De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom 
Ambacht, sectie D nummer 3486, groot één worden overgedragen in de feitelijke en juridische 
hectare tweeënzestig aren en dertig centiaren, staat waarin het zich ten tijde van de bezichtiging 
sectie D nummer 3488, groot zes aren en tachtig bevond, “as is, where is en voetstoots”, waarbij alle 
centiaren en sectie D nummer 2430, groot zichtbare en onzichtbare gebreken volledig voor 
tweeënvijftig aren;
 rekening en risico van Koper komen. 



 

Het onder-appartementsrecht rechtgevend op het 
Energielabel

uitsluitend gebruik van de parkeerplaats in het Energielabel A.

souterrain van het kantoorpand genaamd Parla I 

op het bedrijventerrein Park Langesteijn te Hendrik- 
Datum van oplevering

Ido-Ambacht, nabij de Langeweg en Hendrik In overleg.

Ydenweg, kadastraal bekend gemeente Hendrik- 

Ido-Ambacht sectie D complexaanduiding 3490-A, 
Gebruik

appartementsindex 30, 32, 33, 34, 35 en 78 allen Koper is te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk 
afzonderlijk uitmakende het tien/tienduizendste voor het aanvragen van de eventueel benodigde 
(10/10.000e) aandeel in de gemeenschap;
 goedkeuringen en/of vergunningen van het 


 bevoegd gezag om zich op locatie te mogen 

Koopsom
 vestigen.


Prijs op aanvraag.
 

 
 Indien na ondertekening van de 


Omzetbelasting
 koopovereenkomst blijkt dat het gebruik van Koper 
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet strijdig is met de ter plaatse geldende 
Omzetbelasting zullen verkoper en koper een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke 
verklaring ondertekenen, op grond waarvan zij bestemming, kan Koper de Verkoper daar nimmer 
opteren voor belaste verkoop. Deze zogenaamde 
 voor aansprakelijk stellen. Het toetsen of het 
"opteringsverklaring” zal bij ondertekening van de beoogde gebruik publiek- of privaatrechtelijk is 
koopovereenkomst door koper zijn ondertekend.
 toegestaan, betreft volledig de 


 verantwoordelijkheid van Koper. 

Indien verkoper dit wenst, dient koper bereid te zijn 

mede te werken aan een met BTW belaste 
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren 
levering.
 van terrorisme



 Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan 

Koopovereenkomst
 de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van 

De tussen partijen gemaakte afspraken zullen witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te 
worden vastgelegd in een model voldoen. 

koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed 

(model 2019) zoals vastgesteld door de Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving 
Nederlandse Vereniging van Makelaars in dienen wij van verkopers en kopers een 
onroerende goederen en vastgoeddeskundigen cliëntonderzoek uit te voeren, waarvoor de 
NVM.
 onderstaande stukken dienen te worden 



 aangeleverd.


Zekerheidsstelling
 


Koper dient ter nakoming van zijn verplichtingen, 7 - Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie 
dagen na het verlopen van de ontbindende bijgevoegd document);

voorwaarden, een waarborgsom te storten bij de - Kopie geldig legitimatiebewijs van de 
notaris, ter grootte van 10% van de koopsom.
 tekenbevoegde (zonder foto en BSN);



 - Kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk 

 Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN).
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Omschrijving
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Privacy

Ooms respecteert uw recht op privacy en 
garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens 
op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze 
zullen worden behandeld, overeenkomstig de 
richtlijnen uit de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).





Disclaimer


Nadrukkelijk is vermeld dat deze 
informatieverstrekking niet als een aanbieding of 
offerte mag worden beschouwd. Aan deze 
gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.



Indeling
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Ca. 318 m² Kantoorruimte gelegen op de derde 
verdieping;




6 Parkeerplaatsen in de ondergelegen 
parkeergarage;




Bovengenoemde oppervlakten zijn gebaseerd op 
een NEN meetstaat, opgesteld door

AeQO Property Support B.V. d.d. 1 oktober 2008 en 
kunnen volgens de definitie van

NEN 2580 worden aangemerkt als Verhuurbaar 
Vloeroppervlak (VVO).



Voorzieningen
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Algemene gebouwvoorzieningen

 Luxe entreehal en atrium voorzien van een 
granieten vloer met vloerverwarming;

 Tourniquet;
 Centrale trap voorzien van graniet;
 Vloeren van het atrium voorzien van natuursteen 

en deels van kwalitatief  hoogwaardige 
vloerbedekking;

 Twee panoramaliften tot in de parkeergarage;
 Zonwerende beglazing;
 Brand-preventie installatie afgemonteerd in 

algemene ruimten;
 Twee douches en een invalidentoilet op de 

begane grond;
 Vier toiletgroepen, twee heren en twee dames;

Kantoorruimte vleugel Langesteijn 132 te Hendrik-
Ido-Ambacht
 Verhoogde computervloer met daaronder 

weggewerkte elektriciteitspunten;
 Raambekleding;
 Vloerbekleding;
 Systeemplafond met ingebouwde verlichting 

spotjes en tl verlichtingsbalken (middels 
bewegingssensoren);

 Kunststof kozijnen met dubbele beglazing en 
kiepramen;

 Kabelgoten voorzien van databekabeling, 
telefoonbekabeling en elektra d.m.v. 
Wandcontactdozen;

 Serverruimte voorzien van patchkast;
 Intercominstallatie vanaf de hoofdentree en 

vanaf de inrit parkeergarage naar de      

verdiepingen;

 Klimaatinstallatie middels een all-air systeem. 
Middels dit systeem wordt verwarmd, gekoeld en 
geventileerd en is per zone regelbaar. De lucht 
wordt tochtvrij via plafondroosters ingeblazen;

 Brandblusmiddelen;
 Brandmelder;
 Directe toegang naar vluchtroute vanuit de 

vleugel;
 Pantry v.v. vier onder- en vier bovenkasten en 

close-in boiler t.v.b. warm water (10 liter, 
Daalderop);

 Glasvezelverbinding;
 Diverse ingebouwde werk-/ spreekkamers;



Lasten en Beperkingen
Op de kadastrale legger zijn geen bijzondere van zichtbare en onzichtbare gebreken met 
kwalitatieve verbintenissen, lasten of beperkingen betrekking tot het verkochte;

opgenomen.
 2.	Koper verplicht zich bij deze jegens verkoper bij 


 elke overdracht van het verkochte of een 
Wij hebben de laatst bekende akte gedeelte daarvan, de hiervoor onder 1 gemelde 
gerechercheerd en in ons advies betrokken. Dit bepaling, alsmede het onder dit nummer 
betreft een akte van levering, verleden voor notaris omschreven beding, op te nemen en ten behoeve 
mr. E.G. van Leusden te Zwijndrecht op 30 van verkoper te doen aannemen, zulks op straffe 
september 2005.
 van een onmiddellijk opeisbare boete groot 


 éénhonderd duizend gulden (f 100.000,00), door 
In deze akte is woordelijk opgenomen als volgt:
 de overdragende partij die dit verzuimt, te 


 verbeuren aan verkoper of diens rechtsopvolger(s) 

‘’VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID VAN WEG
 onder algemene titel. 


Partijen zijn overeengekomen een Onder overdracht als hiervoor bedoeld is 
erfdienstbaarheid va weg te vestigen. Ter begrepen overdracht in eigendom of van een 
uitvoering van die overeenkomst vestigen partijen beperkt recht van wel een zakelijk genotsrecht, 
bij deze de erfdienstbaarheid van weg ten laste alsmede krachtens legaat.’’

van de percelen kadastraal bekend gemeente 

Hendrik-Ido-Ambacht sectie D nummer 3468, 2430, 
‘’VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID

3488 en 3489 en ten behoeve van de percelen Partijen verklaarden dat zij blijkens gemelde 
kadastraal bekend gemeente Hendrik-Ido- mondelinge overeenkomst nog met elkaar zijn 
Ambacht, sectie D nummer 3489 en 3487 om te overeengekomen dat de navolgende 
komen van en te gaan naar de openbare weg erfdienstbaarheid gevestigd dient te worden en 
over het tracé zoals dat bij de ontwikkeling van alzo bij deze te vestigen: 

Park Langesteijn is ontworpen en zal worden de erfdienstbaarheid over en weer ten behoeve 
gerealiseerd. Beslissingen over onderhoud worden en ten laste van de bij deze aan Kimmerer 
genomen door de Vereniging van Eigenaars van overgedragen gedeelten van gemelde percelen 
de hoofdsplitsing van Park Langesteijn, na overleg gemeente Hendrik-Ido-Ambacht sectie D nummers 
met de eigenaar van het heersend erf. De kosten 659, 1539 en 2438, het bij deze aan De Winter 
van onderhoud worden gedragen door de overgedragen kadastrale perceel gemeente 
eigenaren van het heersend en dienend erf in de Hendrik-Ido-Ambacht sectie D nummer 2430 en de 
verhouding van één staat tot tien (1:10), termijn in aan De Winter in eigendom toebehorende 
de akte mede op heden verleden voor mij, notaris, gedeelten van de kadastrale percelen gemeente 
een kwalitatief recht is bedongen ten behoeve Hendrik-Ido-Ambacht sectie D nummers 2438 en 
van gemeld dienend erf met betrekking tot de 2679, inhoudende het recht om te voet en met alle 
kwaliteit en het aanzien van de te bouwen soorten (motor)voertuigen te komen van en te 
opstallen op het heersend erf;’’
 gaan naar de openbare weg, zijnde de 


 Langeweg, zulks via de weg welke is gelegen op 

‘’BUISLEIDINGEN
 de kadastrale grens tussen het aan De Winter in 

Artikel 7
 eigendom verblijvende gedeelte van het 
Voor zover in het overgedragene buisleidingen, kadastrale perceel gemeente Hendrik Ido-
kabels en/of dragen aanwezig zijn krachtens Ambacht sectie D nummer 2438 en het bij deze 
privaatrechtelijke toestemming, verklaart de aan Kimmerer overgedragen gedeelte van het 
verkrijger de daaruit voor de vervreemder kadastrale perceel gemeente Hendrik-Ido-
voortvloeiende rechten en verplichtingen per de Ambacht sectie D nummer 2438.

overdrachtsdatum over te nemen, zich te De kosten van onderhoud van de voor uitoefening 
verbinden deze na te komen en vervreemder te van de erfdienstbaarheid benodigde weg, komen 
vrijwaren voor iedere vordering te dier zake.’’
 voor gezamenlijke rekening van de eigenaren van 


 de heersende en dienende erven, voor ieder voor 

‘’KETTINGBEDING
 een gelijk deel.

1.	Koper vrijwaart verkoper bij deze voor elke 
aansprakelijkheid in verband met de aanwezigheid 
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Lasten en Beperkingen
AANLEG WATERPARTIJ 

Partijen verklaarden zich bij deze over en weer 
jegens elkaar te verplichten om de in de 
vergunning van het Waterschap IJsselmonde, 
kantoorhoudende te Barendrecht, de dato 
zeventien februari tweeduizend drie, 
beschikkingsnummer 20030015, voorkomende 
verplichtingen na te komen, met de inhoud van 
welke vergunning partijen verklaarden 
genoegzaam bekend te zijn." 





"KWALITATIEVE VERPLICHTING


14. ledere eigenaar en iedere opvolgende 
eigenaar en/of zakelijk gerechtigde en/of 
gebruiker dient bouwactiviteiten op Park 
Langesteijn te aanvaarden en zich te onthouden 
van het nemen van acties en rechtsmaatregelen 
die die activiteiten kunnen blokkeren of vertragen, 
welke gedoogverplichting een kwalitatieve 
verplichting inhoudt conform artikel 6:252 Burgerlijk 
Wetboek."
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Bestemmingsplan
Bij de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht valt 
onderhavige locatie binnen het bestemmingsplan 
‘’Zone Krommeweg, Langeweg, A16’’ vastgesteld 
bij Raadsbesluit op 7 juli 2014.




Binnen bovengenoemd bestemmingsplan heeft de 
locatie de enkelbestemming ‘’Bedrijf’’, met de 
dubbelbestemming ‘’waarde – archeologie lage 
verwachting’’ en de functieaanduidingen ‘’bedrijf 
tot en met categorie 3.1’’ en ‘’kantoor’’. 




Volgens artikel 4.1 van het bestemmingsplan zijn de 
aangewezen gronden als ‘’Bedrijf’’ bestemd voor:

•	bedrijven uit ten hoogste categorie 2 van de 
'Staat van bedrijfsactiviteiten';

•	ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met 
categorie 3.1': bedrijven uit ten hoogste categorie 
3.1 in de 'Staat van bedrijfsactiviteiten';

•	ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': tevens in 
totaal ten hoogste 4 zelfstandige 
kantoorvestigingen tot een bruto vloeroppervlak 
van maximaal 1.000 m² per vestiging;

•	bij deze bestemming behorende voorzieningen 
zoals groen, water, wegen en paden, 
parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen 
en nutsvoorzieningen.

Een en ander met inachtneming van de specifieke 
gebruiksregels uit het bestemmingsplan:

•	Bevi-inrichtingen zijn, behoudens het bepaalde in 
lid 4.1, niet toegestaan;

•	opslag van vuurwerk is niet toegestaan;

•	Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan;

•	opslag van goederen met een totale 
stapelhoogte van meer dan 4 m is op 
onbebouwde gronden niet toegestaan;

•	per bedrijf is niet-zelfstandige, bedrijfsgebonden 
kantoorvloeroppervlakte die meer bedraagt dan 
50% van de bruto vloeroppervlakte niet 
toegestaan; kantoorvloeroppervlakte van meer 
dan 3.000 m² per bedrijf is in geen geval 
toegestaan.

Het huidige gebruik lijkt hiermee te voldoen aan de 
vereisten op basis van het bestemmingsplan.




De bovenstaande gegevens, betreffende de 
bestemming zijn gedownload via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl op 25 oktober 2022.
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Plattegrond
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Kadastrale kaart
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Adres

Langesteijn 132





Postcode / Plaats


3342 LG Hendrik-Ido-Ambacht

Gemeente

Hendrik-Ido-Ambacht





Sectie / Perceel

D / 3490 A103

Soort


Volle eigendom



Een passende huisvesting voor uw bedrijf?

Onze specialisten staan klaar om te helpen!

Dennis Dekker
Directeur - Vennoot

Register Makelaar en Taxateur o.z

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen? Bel: 078 - 614 4 333

 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?

Johan de Wittstraat 40, 3311 KJ Dordrecht
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Tel: 088 424 0 172

Liesbeth Baris
Vastgoed Adviseur

Bedrijfsonroerend goed
Tel: 088 424 0 234

Kimberley Moolenaar
Vastgoed Adviseur

Bedrijfsonroerend goed
Tel: 088 424 0 173

Esmee van Laar
Commercieel Medewerker

Binnendienst
Tel: 088 424 0 231

Sam Borges dos Santos
Commercieel Medewerker

Binnendienst
Tel: 088 424 0 116

Chantal van der Bij
Vastgoed adviseur

Bedrijfsonroerend goed
Tel: 088 424 0 202




