
Ca. 256 m² bedrijfsruimte, ca. 56 m² kantoorruimte

en 3 parkeerplaatsen

Swalm 7 te (3068 LH) Rotterdam

HUURPRIJS € 3.250,00 per maand
exclusief BTW en servicekosten
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Kenmerken
Huurprijs

€ 3.250,00 per maand, exclusief BTW en 
servicekosten





Huurtermijn


5 jaar




Parkeerplaatsen


3




Opleveringsniveau


In huidige staat




Verlengingstermijn


5 jaar




Opzegtermijn


12 maanden

BTW belast


Ja




Zekerheidsstelling

Bankgarantie of waarbogsom





Indexering


Jaarlijks




Servicekosten


€ 5,- per maand




Betalingen


Per maand




Datum van oplevering


In overleg




Energielabel


Het object heeft een energieklasse A en is geldig 
tot 10 november 2026



Indeling
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Ca. 256 m² bedrijfsruimte

Ca.   56 m² kantoorruimte

           3 parkeerplaatsen




De oppervlakten zijn zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld, doch mogen niet worden aangemerkt als 
zuivere verhuurbare oppervlakte volgens de Nederlandse Eenheids Norm NEN 2580.

Voorzieningen
Bedrijfsruimte

 Elektrisch bedienbare overheaddeur van ca. 4,00 
meter breed en 4,20 meter hoog;

 Vrije hoogte van ca. 6,00 meter;
 Glad afgewerkte betonvloer;
 Led verlichting;
 Gas heater;
 Krachtstroomaansluiting;
 Lichtstraat;
 Brandblusvoorzieningen
 Toiletvoorziening;
 Pantryblok.

Kantoorruimte

 Systeemplafond met led inbouwarmaturen;
 Stadvewarming
 Pantry;
 Airconditioning;
 Toiletvoorziening;
 Wandgoten t.b.v. data en elektra;
 Te openen ramen met geïsoleerde beglazing.



Omschrijving
Algemeen
 
Omzetbelasting

Multifunctioneel bedrijfsobject met bedrijfsruimte, Over de huurprijs zal BTW in rekening worden 
kantoorruimte en parkeerplaatsen. Het gebracht. Indien BTW niet in rekening kan worden 
bedrijfsobject is goed bereikbaar via de A20. Het gebracht, geldt een nader te bepalen opslag op 
pand is optimaal gelegen ten opzichte van bovengenoemde huurprijs.

openbaar vervoer, waaronder een busstation en 

treinstation en uitvalswegen als de A16 en de A20.
 
Bijkomende kosten



 Een voorschot groot € 5,-- per m² per jaar, exclusief 

Huurprijsaanpassing
 BTW voor de navolgende leveringen en diensten:


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

huuringang, op basis van de wijziging van het - Glasverzekering;

prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex - Groenvoorziening;

(CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), - Technisch beheer;

gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de - Onderhoud CV;

Statistiek (CBS).
 - Onderhoud overheaddeuren;



 - Blusapparatuur;


Huurtermijn
 - Schoonhouden parkeerterrein en tuin;


Vijf jaar met een verlengingsmogelijkheid van vijf - 5% administratiekosten.

jaar.
 



 De servicekosten worden geheven op basis van 

 jaarlijkse nacalculatie.
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Vervolg omschrijving
Zekerheidsstelling

Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 
een betalingsverplichting van drie maanden, 
inclusief servicekosten en BTW.





Betalingswijze


De huurpenningen, servicekosten en BTW dienen te 
worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.






Wijze van oplevering


De ruimte wordt vrij van huur en gebruik (schoon 

en ontruimd), opgeleverd in huidige staat.




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.





Bijzonderheden


Verhuur geschiedt onder voorbehoud van 
definitieve goedkeuring verhuurder.




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


De objecten zijn gelegen op een gunstige, in het groen en aan waterpartijen gelegen locatie op het 

representatieve “Industrieterrein Zevenkamp”, op circa 150 meter afstand van de op- en afrit van de 
rijksweg A20 en op circa 100 meter afstand van een busverbinding met een directe aansluiting naar het 
nabij gelegen NS-/ metrostation Alexander. Het object ligt op loopafstand van het NH Capelle Hotel en 
vlakbij de winkelconcentratie Alexandrium I, II en III met onder andere de Woonmall en de Megastores.



Bestemmingsplan
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Het geheel valt onder de regels van het bestemmingsplan 'Zevenkamp en Nesselande' van de Gemeente 
Rotterdam d.d. 19 november 2014 en is bestemd voor Bedrijf - 3.




De voor 'Bedrijf - 3' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
A. bedrijven, met het daarbij behorende erf en 

opslag- werkterrein, ontsluitingswegen en -paden, 
groen en water;

B. in het gebied gelegen tussen de A20, 
Nieuwemeer en de Schollevaartse Dreef zijn naast 
bedrijven ook sportvoorzieningen, en 
maatschappelijke voorzieningen toegestaan die 
niet gevoelig en/of kwetsbaar zijn voor geluid, 
externe veiligheid en luchtkwaliteit;

C. voor het gebied gelegen tussen Roer en Swalm 
mag 10% van de gronden gebruikt worden voor 
indoorsportvoorzieningen;

D. openbare nutsvoorzieningen;
E. terplaatse van de op de verbeelding 

aangegeven bouwaanduiding 'antenne-
intstallatie' een antenne installatie toegestaan;

F. een caravanbedrijf ter plaatse van Onderweg 1;
G. 'Waarde - Archeologie - 2', voor zover de gronden 

mede als zodanig zijn bestemd.

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl
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Kadastrale kaart
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Adres

Swalm 7





Postcode / Plaats


3068 LH Rotterdam

Gemeente

Rotterdam





Sectie / Perceel

BA / 2781

Soort

Erfpacht



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




