
Ca. 80 m² kantoorruimte en 3 parkeerplaatsen

Kolding 10 te Barendrecht

HUURPRIJS € 995,00 per maand
exclusief BTW en servicekosten
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Kenmerken
Huurprijs

€ 995,00 per maand, exclusief BTW en servicekosten





Huurtermijn


In overleg




Parkeerplaatsen


3




Opleveringsniveau


In huidige staat




Verlengingstermijn


In overleg




Opzegtermijn


6 maanden




BTW belast


Ja

Zekerheidsstelling

Bankgarantie of waarborgsom





Indexering


Jaarlijks




Servicekosten


Voorschot servicekosten:               €  25,00 per maand*

Voorschot gas, water en elektra: € 225,00 per maand*




* exclusief BTW





Betalingen


Per maand




Datum van oplevering


In overleg




Energielabel


Het object heeft een energielabel A en is geldig tot 10 
november 2028



Indeling

Kolding 10 - Onderhuur 0 ong, 
Barendrecht

3

Ca. 80 m² kantoorruimte

         3 parkeerplaatsen

Voorzieningen
Kantoorruimte

 Eigen entree naar de kantoorruimte;
 Net afgewerkte wanden en vloeren;
 Systeemplafonds met led-verlichtingsarmaturen;
 Verwarming en koeling middels airco units;
 Wandgoten ten behoeve van data en elektra;
 Betegelde pantry met onder- en bovenkastjes, spoelbak en close-in boiler;
 Betegelde toiletruimte voorzien van mechanische ventilatie en fonteintje;
 Hardhouten trapopgang;
 Te openen ramen met lamellen.



Omschrijving
Algemeen
 
Omzetbelasting

Aangename en praktische ingedeelde Over de huurprijs zal BTW in rekening worden 
kantoorruimte gesitueerd op bedrijventerrein gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden 
Vaanpark 2 te Barendrecht. De ruimte is in een gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op 
nette staat afgewerkt een voorzien van een bovengenoemde huurprijs.

laminaat vloer. De wanden beschikken over UTP 

aansluitingen voor internet en met de grote ramen 
Bijkomende kosten

aan de voorzijde is er veel daglicht in het kantoor. 
 Een voorschot groot €25,00 per maand, exclusief 


 BTW voor de navolgende leveringen en diensten:


Huurprijsaanpassing
 -	periodiek onderhoud C.V.-installatie;


Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum -	periodiek onderhoud airco;

huuringang, op basis van de wijziging van het -	periodiek onderhoud overheaddeur;

prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex -	periodiek onderhoud brandblusmiddelen;

(CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), -	5% administratiekosten.

gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS).
 Voorschot gas, water en elektra: € 225,00 per 


 maand, exclusief BTW


Huurtermijn
  


In overleg.
 De servicekosten worden geheven op basis van 

 jaarlijkse nacalculatie.
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Vervolg omschrijving
Huurovereenkomst

De huurovereenkomst zal op basis van het 
standaard model van de Raad van Onroerende 
Zaken (ROZ) met bijbehorende Algemene 
Bepalingen, gedeponeerd en ingeschreven bij de 
griffie van de rechtbank te 's-Gravenhage, worden 
opgemaakt.

 

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
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Bereikbaarheid


Bedrijvenpark Vaanpark is bijzonder goed bereikbaar. Het ligt direct aan de snelweg A29 (Rotterdam - 

Zierikzee) en via de afrit Barendrecht / Heerjansdam / Carnisselande (afrit 20) zit u in een mum van tijd op 
Vaanpark. Aan de andere kant biedt de A29 ook een perfecte verbinding richting de 'Ruit van 
Rotterdam' (A16, A4, A20 en A15) en via de Heinenoordtunnel ook met de Hoeksche Waard en verder 
gelegen gebieden. 




De A15 (Europoort - Nijmegen) en het Vaanplein bevinden zich op nog geen kilometer afstand. De 
toevoerwegen vanaf de snelweg naar Vaanpark zijn ruim van opzet en daarmee uiteraard ook goed 
toegankelijk voor grote vrachtwagens. Bovendien is aan de bewegwijzering veel zorg en aandacht besteed. 

Ook per openbaar vervoer is Vaanpark goed bereikbaar. Momenteel zijn er drie buslijnen van Connexxion 
die het bedrijvenpark aandoen. Het gaat daarbij om de bussen 181, 182 en 183. De bussen 181 en 182 
vormen de directe verbinding met metrostation Rotterdam-Zuidplein. Ook buslijn 183 heeft Rotterdam-
Zuidplein als beginpunt, maar deze bus zorgt tevens voor de verbinding met Barendrecht-Centrum (inclusief 
NS-station Barendrecht) en buurgemeente Heerjansdam. Tramlijn 25 rijdt van Barendrecht Carnisselande via 
Rotterdam Zuid, Centrum, Rotterdam Centraal, de Schieweg en het Sint Franciscus Gasthuis naar Schiebroek, 
en vormt daarbij een belangrijke verbinding tussen Noord en Zuid.



Bestemmingsplan
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Het geheel valt onder de regels van het bestemmingsplan 'Vaanpark' van de Gemeente Barendrecht d.d. 2 
april 2013 en is bestemd voor 'Bedrijf'. 




De voor Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor groothandelsbedrijven, perifere detailhandel en 
bedrijven die genoemd worden in de categorieën 1 t/m 3 van de in bijlage 2 opgenomen Staat van 
Bedrijfsactiviteiten dan wel die daarin niet worden genoemd, maar naar hun aard daarmee gelijk zijn te stellen, 
met dien verstande dat:

A. kantoren als niet-zelfstandig onderdeel van een 
bedrijf, waarbij per bedrijfskavel het 
kantoorgedeelte ten hoogste 50% van het 
bedrijfsvloeroppervlak bedraagt, zijn toegestaan 
tot een maximum van 2.000 m²;

B. kantoren zijn toegestaan met een 
bedrijfsvloeroppervlakte van ten hoogste 750 m² 
per vestiging;

C. de vestiging van inrichtingen waarop artikel 41 
van de Wet Geluidhinder van toepassing is niet is 
toegestaan;

D. BEVI-inrichtingen niet zijn toegestaan;
E. detailhandel niet is toegestaan, behoudens als 

ondergeschikt onderdeel van de bedrijfsvoering;
F. voldaan wordt aan het gemeentelijke 

parkeerbeleid. Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl



Kolding 10 - Onderhuur 0 ong, 
Barendrecht

8



Kolding 10 - Onderhuur 0 ong, 
Barendrecht

9



Kadastrale kaart

Kolding 10, Barendrecht 10

Adres

Kolding 10





Postcode / Plaats


2993 LN Barendrecht

Gemeente

Barendrecht





Sectie / Perceel

B / 8723 (gedeeltelijk)

Soort

Eigendom



Een passende huisvesting voor uw bedrijf?

Onze specialisten staan klaar om te helpen!

Jeroen van der Meer
Directeur - Vennoot

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

Martijn Vermin
Vastgoedadviseur

Bedrijfshallen
Tel: 088 424 0240

Joost van der Linden
Vastgoedadviseur

Bedrijfshallen
Tel: 088 424  02 58

Vincent Keiman
Vastgoedadviseur

Bedrijfshallen
Tel: 088 424 0 236

Laura Wijburg
Commercieel Medewerker

Binnendienst
Tel: 088 424 0 132

Allard van den Berg
Vastgoedadviseur - Partner

Bedrijfshallen
Tel: 088 424 0 235




