
Ca. 180 m² bedrijfsruimte met ca. 20 m² kantoorruimte

Daltonweg 8 te Hellevoetsluis

HUURPRIJS € 1.700,00 per maand  
exclusief BTW en servicekosten
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Kenmerken
Huurprijs

€ 1.700,00 per maand, exclusief BTW en 
servicekosten  





Huurtermijn


5 jaar




Opleveringsniveau


In huidige staat




Verlengingstermijn


5 jaar




Opzegtermijn


12 maanden




BTW belast


Ja

Zekerheidsstelling

Bankgarantie of waarborgsom





Indexering


Jaarlijks




Servicekosten


€ 5,00 per m² per jaar




Betalingen


Per maand




Datum van oplevering


In overleg




Energielabel


Het object heeft geen energielabel



Indeling
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Ca. 180 m² bedrijfsruimte

Ca.   20 m² kantoorruimte

Voorzieningen
Bedrijfsruimte



 Handbedienbare overheaddeur van ca. 3,00 meter breed en ca. 3,00 meter hoog;
 Glad afgewerkte betonvloer;
 Direct gestookte heater;
 Lichtstraat;
 Brandblusvoorzieningen
 Toiletvoorziening;
 Pantryblok;
 LED verlichting.

Kantoorruimte

 Vernieuwde pantry;
 LED verlichting.



Omschrijving
Algemeen
 
Omzetbelasting

Representatieve bedrijfsruimte met kantoorruimte Over de huurprijs zal BTW in rekening worden 
die in november 2022 opgefrist wordt.
 gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden 
De bedrijfsruimte wordt onder andere geschilderd gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op 
en voorzien van nieuwe verlichting en de bovengenoemde huurprijs.

kantoorruimte wordt onder andere voorzien van 

een nieuwe pantry. 
 
Bijkomende kosten



 Een voorschot groot € 5,00 per m² exclusief BTW 

Huurprijsaanpassing
 voor de navolgende leveringen en diensten:


Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum De servicekosten worden geheven op basis van 
huuringang, op basis van de wijziging van het jaarlijkse nacalculatie.

prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex 

(CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), 
Zekerheidsstelling

gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Een bankgarantie ter grootte van een 
Statistiek (CBS).
 betalingsverplichting van drie maanden, inclusief 


 servicekosten en BTW.


Huurtermijn
 


Vijf jaar met een verlengingsmogelijkheid van vijf 
Betalingswijze

jaar.
 De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te 


 worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.
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Vervolg omschrijving



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


Het bedrijventerrein Kickersbloem I is vanaf de provinciale weg N57 Rotterdam/Rozenburg 

richting Stellendam via de Nieuweweg (N495) goed bereikbaar. De Nieuweweg loopt vanaf de 
N57 rechtstreeks tot aan bedrijventerrein Kickersbloem. De verbinding staat garant voor een 
goede verbinding met zowel het rijkswegennet alsmede de regio.



Bestemmingsplan
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Het geheel valt onder de regels van het bestemmingsplan 'Bedrijven' van de Gemeente Hellevoetsluis d.d. 3 juni 
2010 en is bestemd voor 'bedrijf tot en met categorie 3.2'. 




De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
A.  bedrijven met bedrijfsactiviteiten die voorkomen 

in de categorieën 1 t/m 2 van de bij deze regels 
behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten (bijlage 
1) ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en 
met categorie 2' alsmede daarmee naar aard en 
omvang vergelijkbare bedrijven of inrichtingen;

B. bedrijven met bedrijfsactiviteiten die voorkomen 
in de categorieën 1 t/m 3.1 van de bij deze regels 
behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten (bijlage 
1) ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en 
met categorie 3.1', alsmede daarmee naar aard 
en omvang vergelijkbare bedrijven of inrichtingen;

C. bedrijven met bedrijfsactiviteiten die voorkomen 
in de categorieën 1 t/m 3.2 van de bij deze regels 
behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten (bijlage 
1) ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en 
met categorie 3.2' , alsmede daarmee naar aard 
en omvang vergelijkbare bedrijven of inrichtingen;

D. bedrijven met bedrijfsactiviteiten die voorkomen 
in de categorieën 1 t/m 4.1 van de bij deze regels 
behorende Staat van Bedrijfsactiviteiten (bijlage 
1) ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en 
met categorie 4.1', alsmede daarmee naar aard 
en omvang vergelijkbare bedrijven of inrichtingen;

E. E. kantoren ondergeschikt aan de bedrijfsvoering 
van ten hoogste 250 m²;

F. F. ondersteunende detailhandel tot een 
oppervlakte van 125 m².

G. G. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding:
- 'rioolwaterzuivering': een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie;
- 'bedrijfswoning': maximaal 1 bedrijfswoning;
- 'nutsbedrijf': een bedrijf ten behoeve van 
nutsvoorzieningen;

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl



Bestemmingsplan (vervolg)
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- 'verkooppunt motorbrandstoffen met LPG': een 
bedrijf dat motorbrandstoffen -inclusief LPG 
aanbied;
- 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG': 
een bedrijf dat motorbrandstoffen -zonder LPG 
aanbied;
- 'sloperij auto's': een autosloperij;
- 'kantoor': een kantoor ondergeschikt aan de 
bedrijfsvoering van ten hoogste 700 m²;
- a. bij deze bestemming behorende voorziening 
zoals groen, water, verharding, 
parkeervoorzieningen.
Ten behoeve van het toegestane gebruik zijn op 
en in deze gronden toegelaten:

A. bedrijfsgebouwen;
B. aan- en uitbouwen en bijgebouwen behorende 

bij bedrijfswoningen;
C. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
D. doeleinden van openbaar nut;
E. erven en tuinen.
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Kadastrale kaart
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Adres

Daltonweg 8





Postcode / Plaats


3225 LR Hellevoetsluis

Gemeente

Hellevoetsluis





Sectie / Perceel

G / 2113

Soort

Eigendom



Een passende huisvesting voor uw bedrijf?

Onze specialisten staan klaar om te helpen!

Martijn Vermin
Vastgoedadviseur

Bedrijfshallen

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 0240

Laura Wijburg
Commercieel Medewerker

Binnendienst
Tel: 088 424 0 132

Jessica Durinck
Commercieel Medewerker

Binnendienst
Tel: 088 424 0 198

Joost van der Linden
Vastgoedadviseur

Bedrijfshallen
Tel: 088 424  02 58




