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Industrieweg 30 te Sliedrecht



Omschrijving
Algemeen
 
Ligging

Beschikbaar voor verkoop is een grootschalig Het complex is gelegen direct aan de rivier de 
gemengd bedrijfscomplex dat bestaat uit de volle Beneden Merwede in de gemeente Sliedrecht en 
eigendom van vier percelen grond en water met de omvat de kop van de landtong die is gesitueerd 
zich op die grond bevindende opstallen.
 tussen de rivier de Beneden Merwede en de 


 Jachthaven. Deze landtong is op dit moment 
Het complex is bebouwd met 13 opstallen, met een volledig in gebruik als bedrijventerrein Kerkerak. 

totaal van bijna 11.000 m² verhuurbaar 

vloeroppervlak, verdeeld over een hoofdkantoor en Sliedrecht is een gemeente in de Alblasserwaard die 
diverse productieloodsen. De productieloodsen zijn als lintbebouwing is ingeklemd tussen Rijkssnelweg 
uiterst geschikt voor zwaar werk. 
 A-15 (Rotterdam – Nijmegen – Duitsland) en de 


 Beneden Merwede. Sliedrecht is van oudsher bekend 
Het unieke aan het complex is dat het is voorzien van vanwege de vele grote baggerbedrijven, want naast 
een veelheid van bovenloopkranen. De Royal IHC hebben ook Boskalis en Van Oord 
bovenloopkranen in hal 3 beschikken over een vestigingen in de regio en is er het Nationaal Bagger 
hijsvermogen van 2 x 25 ton en de kranen in hal 9 Museum gevestigd.

beschikken zelfs over een hijsvermogen van 100 ton. 

Daarnaast zijn de daken voorzien van in zijn totaliteit 

556 zonnepanelen.  
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Vervolg omschrijving
De gemeente Sliedrecht is onderdeel van het Met een geschiedenis in de Nederlandse 
bestuurlijke samenwerkingsverband De Drechteden, scheepsbouw die terugvoert tot het midden van de 
welke bestaan uit zeven samenwerkende 17e eeuw heeft Royal IHC kennis en expertise van het 
gemeenten die tezamen een aaneengesloten ontwerpen en bouwen van gespecialiseerde 
stedelijk gebied vormen aan de zuidrand van de vaartuigen en apparatuur die op het hoogst 
Randstad. De gemeenten die hieronder vallen zijn mogelijke niveau opereert. Vanaf het hoofdkantoor 
Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, in Nederland, werken wereldwijd circa 2.000 
Papendrecht, Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en medewerkers over werven en kantoren met een 
Zwijndrecht en hebben tezamen één verbindende dekking en support op ieder continent.

factor en dat betreft het water. De drie rivieren 

Beneden Merwede, de Noord en de Oude Maas Baggeraars, olie- en gas winners, offshore 
komen samen in het hart van de regio. 
 aannemers, mijnbouwers en overheden over de hele 


 wereld profiteren van IHC's hoge kwaliteit 
Met ruim 820 maritieme bedrijven en bijna 7.500 oplossingen en diensten.

werknemers is de regio Drechtsteden - na de regio's 

Rotterdam en Amsterdam - het derde belangrijkste 
IHC SAS – Hytop 

maritieme knooppunt in Nederland. Circa 8% van de Dit bedrijfsonderdeel is een 100% 
totale Nederlandse maritieme werkgelegenheid dochteronderneming van Royal IHC en is per 1 
bevindt zich in deze regio. In de Drechtsteden zijn december 2017 ontstaan als een samenvoeging van 
vooral veel bedrijven actief in de natte waterbouw IHC SAS die zich toelegt op ontwerp en bouw van 
(baggerindustrie), de scheepsbouw en -reparatie, de hoge kwaliteit deck apparatuur en IHC Hytop als 
binnenvaart en de maritieme toelevering. 
 specialist in mechanische hydraulische systemen. IHC 


 SAS – Hytop is een serieuze speler in een brede range 
De zeven Drechtsteden liggen op korte afstand van van dynamische markten met bestaande en nieuwe 
de Mainport Rotterdam en zijn zeer gunstig diensten.

gesitueerd langs de belangrijkste toeleidende 

vaarwegen vanuit Rotterdam naar Duitsland en 
IHC Digital Business Systems (DBS)

België. Bovendien beschikken de Drechtsteden over Dit bedrijfsonderdeel legt zich toe op standaard en 
een uitstekende infrastructuur voor de maritieme maatwerk, stand-alone en geïntegreerde technische 
sector met de Zeehaven Dordrecht, veel en operationele oplossingen voor de optimale 
binnenhavens en kadevoorzieningen, werking en het gebruik van baggerschepen en 
watergebonden bedrijventerreinen en diverse apparatuur. DBS bouwt allerlei typen elektrische, 
jachthavens. De stimulering van de maritieme sector elektronische en informatie technologische systemen, 
is het belangrijkste speerpunt in het economisch van robuuste sensoren en zendapparatuur tot 
beleid van de Drechtsteden.
 complete geïntegreerde controle- monitoring en 


 automatisering systemen, maar ook simulatoren en 

Over Royal IHC
 training simulatoren, hydrografische en 

Het complex is op dit moment in gebruik bij twee onderzoeksapparatuur.

dochterondernemingen van Royal IHC.
  



 
Bereikbaarheid

Royal IHC is een wereldwijde speler op het gebied Het complex is goed bereikbaar vanaf Rijksweg A15, 
van scheepsbouw, offshore en marine services 
 zowel via afrit 24 (Sliedrecht-West) als afrit 25 
In een voortdurend veranderend politiek en (Sliedrecht-Oost). Via de Parallelweg, de 
economisch landschap, biedt Royal IHC haar klanten Stationsweg, Kerstraat en Merwestraat is er een 
de mogelijkheid tot het uitvoeren van complexe goede wegverbinding met de locatie. 

projecten vanaf het wateroppervlak tot op de 

oceaanbodem, in de meest uitdagende maritieme De gemeente Sliedrecht beschikt over een eigen 
milieus. Ze zijn een betrouwbare leverancier van treinstation op ca. 2 kilometer afstand van de locatie. 
innovatieve en efficiënte technische Vanaf het station zijn er busverbindingen met 
benodigdheden, vaartuigen en dienstverlening voor Rotterdam, Gorinchem en Utrecht. 

offshore, baggerindustrie en natte mijnbouw.
 







Indeling
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Het complex omvat:
 Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend 

 aan de hand van opname ter plaatse, op basis 

Gebouw 1
 van plattegronden en informatie verkregen via 

Ca. 1.663 m² Kantoorruimte in het hoofdkantoor Basisregistratie Adressen Gebouwen 
van drie bouwlagen aan rivierzijde;
 (www.bagviewer.nl). De oppervlakten zijn zo 


 secuur mogelijk vastgesteld, doch mogen niet 
Ca. 229 m² Kelderruimte in het hoofdkantoor;
 worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte 


 zoals gedefinieerd door het Nederlands 

Gebouw 2
 Normalisatie-instituut in NEN 2580.

Ca. 3.210 m² Bedrijfsruimte-/ opslagruimte;




Ca. 384 m² Kantoorruimte en secundaire ruimten / 
kleedruimten op begane grond;




Ca. 1.124 m² Kantoren en secundaire ruimten, 
ingebouwd op de verdieping;




Ca. 234 m² Kantoren op de begane grond, 
aangebouwd rechts van de entree;




Ca. 135 m² Archieven, CV en overige ruimte;





Gebouw 3


Ca. 934 m² Bedrijfs-/ opslagruimte;




Gebouw 4


Ca. 222 m² Bedrijfs-/ opslagruimte;




Gebouw 8


Ca. 184 m² Kantoorruimte in 2 lagen 
(semipermanent);





Gebouw 9


Ca. 513 m² Kantoorruimte in 2 lagen, 
(semipermanent);




Ca. 1.274 m² Bedrijfs-/ opslagruimte;





Gebouw 13


Ca. 770 m² Kantoorruimte in 2 lagen 
(semipermanent);




Ca. 4.000 m² Ongebonden en verhard 
buitenterrein;




Ca. 246 st. Gemarkeerde parkeerplaatsen.
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Objectafbakening / Kadastrale bekendheid
 
Notaris


Beschikbaar is de volle eigendom van vier De juridische levering zal plaats hebben ten 

percelen grond en water met de zich op die grond overstaan van een notaris ter keuze van koper.

bevindende opstallen. De locatie is bij het kadaster 

bekend als gemeente Sliedrecht, sectie G, 
Wijze van overdracht

nummers 1299, 1300, 2559 en 2588 tezamen groot 2 
Het complex zal worden overgedragen op basis

hectare, 77 are en 55 centiare (27.755 m²).
 van een aflopend gebruik (niet leeg en vrij van 
 
 huur), een en ander nog nader 

De onderscheidende percelen hebben overeen te komen.

navolgende oppervlakten:
 



 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de koop, 
- perceel 1299, oppervlakte ca. 1.660 m2;
 verkoop en (juridische en feitelijke) levering van de 
- perceel 1300, oppervlakte ca. 1.040 m2;
 onroerende zaak “as is, where is en voetstoots” is 
- perceel 2559, oppervlakte ca. 15.100 m2;
 en zal geschieden, hetgeen inhoudt dat verkoper 
- perceel 2588, oppervlakte ca. 9.955 m2;
 op geen enkele wijze instaat voor de feitelijke staat 



 (waaronder mede begrepen de financiële, 

Huursituatie
 commerciële, bouwkundige, technische, 

Verkoper gaat graag met partijen in overleg over milieukundige, juridische en fiscale staat) en alle 
de mogelijkheid tot een verkoop op basis van overige aspecten van de onroerende zaak en 
aflopend gebruik. De twee bedrijfsonderdelen die koper de onroerende zaak aanvaardt in de 
thans nog actief zijn op de werf worden feitelijke staat (waaronder mede begrepen de 
gereloceerd naar andere IHC locaties waarbij het financiële, commerciële, bouwkundige, 
fysieke verhuizen circa 1 jaar kan vergen. Verkoper technische, milieukundige, juridische en fiscale 
staat open voor het afsluiten van een staat) en alle overige aspecten van de 
terughuurovereenkomst met een korte looptijd die onroerende zaak zoals de onroerende zaak per 
ook door koper kan worden opgezegd of voor een heden verkeert. Koper doet hierbij onherroepelijk 
gebruiksovereenkomst.
 en onvoorwaardelijk afstand van enig recht jegens 


 verkoper in verband met de feitelijke staat van de 

Richtprijs
 onroerende zaak (waaronder aldus begrepen de 

€ 9.500.000,00 kosten koper, exclusief BTW.
 bodem/grond).


 


Fiscaal regime I, Omzetbelasting
 
Gebruik


Verkoper opteert in deze voor een BTW belaste Het gekochte is door verkoper gebruikt als 

levering.
 bedrijfscomplex voor ontwerp en vervaardiging 

 van technische en elektronische toepassingen voor 

Datum van overdracht
 maritieme industrie in de breedste zin van het 

In overleg. 
 woord.


 


Koopovereenkomst
 Verkoper verklaart dat hij als (tijdelijk) huurder zelf 

De tussen partijen gemaakte afspraken zullen verantwoordelijk is voor het behouden casu quo 

worden vastgelegd in een onderhandse model verkrijgen van de benodigde vergunningen ten 
koopovereenkomst voor Bedrijfs- onroerend goed aanzien van het door hem of haar beoogde 
(model september 2019) zoals vastgesteld door de gebruik. 

Nederlandse Vereniging van Makelaars in  
onroerende goederen en vastgoeddeskundigen 
NVM.

















Voorzieningen
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Ten behoeve van de verkoop zal een demarcatie 
worden opgesteld met alle voorzieningen die ten 
tijde van de juridische levering aanwezig zijn in het 
complex, waarbij zowel voor bouwkundige 
elementen als voor werktuigkundige en 
elektrotechnische installaties zal worden bepaald 
of het een verhuurdersvoorziening betreft of een 
huurdersvoorziening. In de demarcatie zal worden 
vastgelegd welke partij verantwoordelijk is voor 
kleine herstellingen, preventief onderhoud en 
vervangingsonderhoud.




Zaken die onder andere worden opgenomen in de 
demarcatie zijn:




-	Verwarmingsinstallaties

-	Luchtbehandelingsinstallaties

-	Koelinstallaties

-	Warmwatertoestellen

-	Brandmeld- en ontruiming

-	Slagboominstallatie

-	Overheaddeuren

-	Schil (dak, muren, vloeren en kozijnen)

-	Elektra

-	Plafonds

-	Verplaatsbare wanden

-	Semipermanente opstallen

-	Bovenloopkranen 

-	Lasafzuiging

-	Verlichting

-	Verharding buitenterrein




De kantoren zijn voorzien van isolerende beglazing, 
verlichting, systeemplafonds, wandgoten t.b.v. 
bekabeling, airco-units en kantinevoorzieningen. 
De kantoren zijn voorzien van energielabel C 
(gebouw 1, 2 en 8) en energielabel A (gebouw 9 
en 13). 




De bedrijfsruimten worden voor een deel gebruikt 
als opslagruimte en voor een deel als 
productieruimte c.q. werkplaats. De vloeren zijn 
van beton hebben gedeeltelijk een hoge 
vloerbelasting. Er is een zware 
krachtstroomaansluiting (trafo op het terrein), 
verwarming door middels van heaters, verlichting, 
overhead- en schuifdeuren op diverse locaties, 
lichtstraten en/of daglichttoeterding in de gevels 
en diverse bovenloopkranen met een 
hijsvermogen tot 100 ton in de werkplaatsen. Die 
ruimten zijn tevens voorzien van diverse 
zwenkkranen en persluchtvoorzieningen.


Het buitenterrein is grotendeel verhard met asfalt 
en in het verlengde van de Industrieweg met 
straatklinkers. Voorts is er buitenverlichting, riolering, 
groenvoorzieningen en een rookruimte. Op het 
terrein zijn twee romneyloodsen/nissenhutten 
gesitueerd. Deze zijn en blijven eigendom van de 
huidige eigenaar c.q. de toekomstige huurder. Dit 
geldt eveneens met betrekking tot de containers 
die als opslagruimte of anderszins dienst doen. 



Vervolg omschrijving

Industrieweg 30, Sliedrecht 7

Lasten en beperkingen
 
Energielabel

Voor wat betreft erfdienstbaarheden, lasten en 
De kantoren zijn voorzien van energielabel C 
beperkingen die voortvloeien uit voorgaande (gebouw 1, 2 en 8) en energielabel A (gebouw 9 
akten, wordt onder andere verwezen naar een en 13).

akte van levering, verleden voor notaris mr. W.S. 


van der Koogh-Duurentijdt, notaris te Alblasserdam Asbest

op 17 januari 1984.
 In de dataroom is een asbestrapportage 


 opgenomen.

Uit deze akte is onder andere op te maken dat de 

eigendommen deels zijn ontstaan via juridische 
Diversen

fusie en deels via leveringen onder algemene titel - op de te sluiten overeenkomst is uitsluitend 
die terug gaan tot 1970 en 1918 in de tijd dat op Nederlands recht van toepassing;

onderhavige locatie gevestigd was de - alle geschillen voortvloeiend uit een 
Scheepsbouwwerf en Machinefabriek Kerkerak.
 overeenkomst zullen worden beslecht door 


 bevoegde rechter van de rechtbank Rotterdam;

In de laatste akte wordt door de verkrijgende partij 

verklaard dat alle van toepassing zijnde 
Disclaimer

erfdienstbaarheden zullen worden eerbiedigd, De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om 
maar worden voorgaande lasten en beperkingen gegadigden in de gelegenheid te stellen 
met kwalitatieve werking niet woordelijk onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de 
opgenomen.
 volledigheid daarvan. In dit kader geldt het 


 volgende:


Bodemgesteldheid
 


Aan Verkoper is niet bekend dat de onroerende 1. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens 
zaak enige verontreiniging bevat die ten nadele betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle 
strekt van het huidige gebruik of die heeft geleid of overige gegevens zijn op basis van de thans 
zou kunnen leiden tot een verplichting tot sanering bekende gegevens naar beste weten en kunnen 
van het verkochte, dan wel het nemen van andere verstrekt. Afwijkingen ten opzichte van de huidige 
maatregelen.
 situatie zijn derhalve mogelijk. De in de 


 Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere 
Op basis van informatie verkregen via het gegevens kunnen tevens andere registergoederen 
Bodemloket (www.bodemloket.nl) blijkt dat er op omvatten dan het betrokken registergoed.

onderhavige locatie een veelheid aan 

onderzoeken is uitgevoerd naar de 2. Indien uit de Verkoopinformatie en/of gegevens 
bodemgesteldheid die zijn ingeschreven in de direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een 
openbare registers. In de periode 1995 tot en met persoonlijk oordeel van verkoper dan wel haar 
2013 hebben op locatie meerdere verkennende bestuurders of werknemers en/of derden die door 
onderzoeken, aanvullende onderzoeken en de verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, één en 
(deel)saneringen plaats gevonden. 
 ander gebaseerd op de thans ter beschikking 


 staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/
Het bodemdossier is opgenomen in de dataroom.
 of de door verkoper of door derden daarvoor 



 gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten 

Digitale dataroom
 worden ontleend.


Ter ondersteuning van de verkoop hebben wij 

nadere informatie voor u beschikbaar, die wij 3. Geen enkele medewerker van verkoper en geen 
hebben opgeslagen in een dataroom. Om van de door verkoper ingeschakelde derden 
toegang te verkrijgen tot de dataroom om (daaronder begrepen de vastgoedadviseur) is 
aanvullende informatie in te zien, kunt u contact gemachtigd om met betrekking tot het 
opnemen met ons kantoor.
 registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.
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Bieder en diens eventuele vertegenwoordigde 
kunnen zich nimmer jegens verkoper dan wel haar 
bestuurders of werknemers of door verkoper 
ingeschakelde derden (daaronder begrepen de 
vastgoedadviseur) beroepen op de onjuistheid of 
onvolledigheid van de verkoopinformatie, noch 
dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld 
om zich te vergewissen van de juistheid en de 
volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat 
hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander 
onderzoek in de ruimste zin des woords te 
verrichten.




Deze vrijblijvende informatie is met de grootst 
mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de 
juistheid van deze informatie kan door Ooms 
Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. en haar 
opdrachtgever(s) echter geen aansprakelijkheid 
worden aanvaard, noch kan aan de vermelde 
informatie enig recht worden ontleend. Deze 
informatie is niet bedoeld als aanbod. Door 
aanvaarding van de diverse vermelde condities of 
het uitbrengen van een al dan niet afwijkend 
aanbod worden de opdrachtgever(s) en Ooms 
Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. niet 
gebonden, ook niet tot het doen van een 
tegenaanbod. Een koopovereenkomst komt 
slechts tot stand door kennisgeving van een in alle 
opzichten (en derhalve ook op ondergeschikte 
punten) met een aanbod overeenkomende 
aanvaarding door verkoper.





Verkoopvoorwaarden


Deze verkoopinformatie bevat beperkte informatie 

met betrekking tot het complex gelegen aan de 
Industrieweg 30 te Sliedrecht, dat eigendom is van 
onze opdrachtgever IHC Onroerend Goed B.V.




Op de verkoop zijn in ieder geval de volgende 
voorwaarden van toepassing: 




•	Deze verkoopinformatie is van vertrouwelijke 
aard en dient door u ook als zodanig te worden 
behandeld;




•	Het object wordt verkocht in de staat waarin het 
zich bevindt (‘as is’), welke staat door koper wordt 
aanvaard. Koper wordt in de gelegenheid gesteld 
voor eigen rekening en risico een bouwkundige / 
technische inspectie uit te laten voeren. Het is 
verkoper niet bekend dat zich asbestverdachte 
materialen bevinden in het object.

 •	De voorgenomen verkoop is te allen tijde 
onderworpen aan de goedkeuring van de directie 
van de IHC Onroerend Goed B.V.




•	Koper dient binnen vijf werkdagen na 
ondertekening van de koopovereenkomst een 
bankgarantie af te geven of een waarborgsom te 
storten ter grootte van 10% van de koopsom;




•	 Transportdatum zal in overleg worden 
vastgesteld. 



Bestemmingsplan
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Bij de gemeente Sliedrecht valt de onroerende 
zaak in het vigerende bestemmingsplan; 
“Molendijk Industrieweg”, vastgesteld d.d. 27 
oktober 2015. De enkelbestemming van de 
volledige locatie is: “Bedrijf – 1”. Naast de 
enkelbestemming komen op de locatie de 
volgende nevenbestemmingen, functie-
aanduidingen en gebiedsaanduidingen voor:




- Functie-aanduiding “bedrijf tot en met categorie 
4.1 tot en met 5.1” waarbij aan de noordzijde van 
de Industrieweg 4.1, direct aan de Industrieweg 4.2 
en aan de zuidzijde van de weg 5.1.

- Functie-aanduiding “specifieke vorm van bedrijf, 
akoestische gebiedseenheid 10”

- Maximale geluidbelasting 58 dB/m² overdag, 53 
dB/m² in de avond en 48 dB/m² in de nacht.

- Gebiedsaanduiding gezoneerd industrieterrein 

- Gebiedsaanduiding aan de zuidzijde 
vrijwaringszone vaarweg

- Gebiedsaanduiding aan de noordzijde dijk.




De voor 'Bedrijf - 1' aangewezen gronden zijn 
bestemd voor:




a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met 
categorie 2': bedrijfsactiviteiten uit ten hoogste 
categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
'gezoneerd industrieterrein';

b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met 
categorie 3.1': bedrijfsactiviteiten uit ten hoogste 
categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
'gezoneerd industrieterrein';

c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met 
categorie 3.2': bedrijfsactiviteiten uit ten hoogste 
categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
'gezoneerd industrieterrein';

d. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met 
categorie 4.1': bedrijfsactiviteiten uit ten hoogste 
categorie 4.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
'gezoneerd industrieterrein';

e. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met 
categorie 4.2': bedrijfsactiviteiten uit ten hoogste 
categorie 4.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
'gezoneerd industrieterrein';

f.  ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met 
categorie 5.1': bedrijfsactiviteiten uit ten hoogste 
categorie 5.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
'gezoneerd industrieterrein';









g. ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke 
vorm van bedrijf - 1' tot en met 'specifieke vorm 
van bedrijf - 4' tevens een bedrijfsactiviteit met SBI-
code zoals hierna in de tabel genoemd, uit ten 
hoogste de voor deze bedrijfsactiviteit in de tabel 
aangegeven categorie van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten 'gezoneerd industrieterrein';




De gemeente Sliedrecht heeft in 2018 samen met 
een marktpartij (Heijmans) onderzoek gedaan naar 
mogelijkheden om in de toekomst te voldoen aan 
een toenemende vraag naar woonruimte en 
daarbij is in een ontwikkelvisie ook een aantal 
passages opgenomen over het bedrijventerrein 
Kerkerak aan de Industrieweg. Er is nog geen 
juridische basis, streek of structuurplan dat voorziet 
in toekomstige transformatie van onderhavige 
locatie tot woonruimte.




Bovengenoemde gegevens zijn verkregen via de 
website ruimtelijkeplannen .nl op 27 januari 2023. 
Voor meer informatie aangaande de bestemming 
verwijzen wij u naar bovengenoemde website.
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Plattegrond terrein indeling
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Plattegronden gebouw 2, 3 en 8
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Plattegronden gebouw 1, 2, 3, 4 en 8
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Plattegronden gebouw 9
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Plattegronden gebouw 9 
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Industrieweg 30, Sliedrecht 21



Industrieweg 30, Sliedrecht 22



Kadastrale kaart

Industrieweg 30, Sliedrecht 23

Adres

Industrieweg 30





Postcode / Plaats


3361 HJ Sliedrecht

Gemeente

Sliedrecht





Sectie / Perceel

G / 1299, 1300, 2559 en 2588 



Kadastrale kaart

Mijlweg 61, Dordrecht 20

Adres

Industrieweg 30





Postcode / Plaats


3361 HJ Sliedrecht

Gemeente

Sliedrecht





Sectie / Perceel

G / 1299, 1300, 2559 en 2588



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

Industrieweg 30, Sliedrecht 25

Tel: 088 424 0 172

Esmee van Laar
Afdelingssecretaresse

Bedrijfsonroerend goed
Tel: 088 424 0 231

Ted Rommelse
Directeur - Vennoot

Register Makelaar en Taxateur o.z.
Tel: 088 424 0 171




