TE KOOP/ TE HUUR
WATTWEG 25 BERGEN OP ZOOM
5.200 m2 PRODUCTIE / OPSLAGRUIMTE
300 m2 KANTOREN op een terrein van 10.620 m2

DUURZAAM ONDERNEMEN OP BEDRIJVENPARK LAGE MEREN MEILUST
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Inleiding / De locatie

Het object is gunstig gesitueerd op een goed
bereikbare zichtlocatie op bedrijvenpark Lage Meren
Meilust. Dit park wordt door de provincie actief
ondersteund om binnen twee decennia geheel
zelfvoorzienend te zijn.
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Investeringshighlights

VASTGOEDPROJECT:

Wattweg 25 Bergen op Zoom

OMSCHRIJVING:

productie-, opslag en kantoren

HUURPRIJS:

a. bedrijfshal: 5.213 m2 á € 32,50 =
b. kantoren: 300 m2 á € 70,=
Totaalhuur:			

€ 169.422,€ 21.000,€ 190.422,-

prijzen per jaar exclusief BTW, jaarlijkse indexatie conform CPI index
SERVICEKOSTEN:
Tevens worden per maand servicekosten in rekening gebracht als voorschot. De kosten voor WOZ en
gebouwgebonden verzekeringen (exclusief inboedel) bedragen momenteel € 1.200,- excl. BTW per maand.
Deze kosten worden per jaar verrekend op basis van de werkelijke bedragen.
Het onderhoud aan technische installaties, brandbeveiliging, bestrating, hekwerken en klein onderhoud,
alsmede het verbuik van verwarming, airco, gas, water, electra en internet evenals kosten voor Buma/stemra
kosten, Wifi, internet-, telefoon- en alarminstallatie, reclameaanduidingen, vloerbedekkingen afvalverwerking
en schoonmaakkosten waaronder van binnen- en buitenbeglazing en gevelreiniging van de gebouwen zijn
voor rekening huurder.
De huurpenningen en servicekosten worden bij vooruitbetaling per maand voldaan.
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De locatie en haar omgeving

PROVINCIE: Noord Brabant
GEMEENTE: Bergen op Zoom
INWONERS AANTAL : 66.000
Adres:
Wattweg 25 – 4622 RA te Bergen op Zoom

Het bedrijventerrein Lage Meren / Meilust biedt
huisvesting aan zowel kleine als enkele grotere
bedrijven uit diverse sectoren zoals industrie,
bouwnijverheid, transport, groot -en detailhandel,
onderwijs, gezondheidszorg en zakelijke
dienstverlening. (Milieucategorie tot en met 3.2 /
categorie 2 uitgesloten)

Het bedrijfscomplex ligt op een absolute zichtlocatie,
in de onmiddellijke nabijheid van het knooppunt van
de snelwegen A58 (oost west) en A4 (noord zuid).
Beide wegen met op en afritten liggen op minder
dan 800m van de locatie. Verbinding naar
Rotterdam, Antwerpen, Breda/Eindhoven en Goes/
Terneuzen is uitstekend met deze snelwegen. Op
het terrein is een ruime buitenopslag aanwezig en
zijn er voldoende parkeerplaatsen aanwezig.
Het pand is gelegen op een bedrijvenpark waarbij
de directe buren Bruynzeel Keukens, Philip Morris
en Fijn Mechanische Industrie zijn. Bedrijventerrein
Lage Meren / Meilust heeft een belangrijke
economische functie voor Bergen op Zoom en de
regio. Er zijn ca. 144 bedrijven gevestigd.
Het biedt werkgelegenheid aan bijna 5.200
personen. Het bedrijventerrein bestaat uit meerdere
gedeelten: Lage Meren, Meilust, Wouwsestraatweg
en directe omgeving. Het totale oppervlak van het
gebied is ca. 110 ha.
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PLATTEGRONDEN

Het bedrijfscomplex kent een bebouwd oppervlak
van 5.500m2 BVO. Dit omvat ca. 300 m2 kantoor
ruimte (2 lagen van elk 10*15m=150 m2) en een
bedrijfs-/productieruimte van 130*40m= ca 5200m2.
en een ruim buitenterrein van ca 5.000 m2.

Het kantoorgedeelte is in 2016 geheel gerenoveerd
(nieuwe CV, schilder/stucwerk, stoffering, LED
verlichting, Electra, Cat 6 bekabeling), keukentje
met apparatuur (koelkast met vriezer, oven/
magnetron, vaatwasser, cooker, kastruimte, bar etc).

De ruimte is gebouwd in een staalconstructie met
damwandbeplating en betonplint voorzien van
milieuvriendelijke kurkisolatie, houten kozijnen
met isolatieglas en geïsoleerde bitumineuze
dakbedekking. Het dak wordt tevens voorzien van
PV zonnepanelen.

De bedrijfshal is voorzien van 4 nieuwe elektrische
roldeuren, een gevlinderde betonvloer en nieuwe
lichtstraten en wordt momenteel aan de buitenzijde
in een geheel nieuwe kleurstelling gebracht. Hierbij
wordt milieuvriendelijke spuitkurk toegepast.
Dit geeft een thermische alsmede akoestische
prestatieverbetering aan het gebouw.

De vrije hoogte bedraagt ca 4,30 m1 in de hal
direct aan de kantoren (= ca. 3.200 m2 t/m
stramien 17) Deze hal heeft op het eerste gedeelte
(10m x 40m breed) = 400 m2, voorzieningen voor het
aanbrengen van een bovenloopkraan.
De resterende hal (= ca. 2.000 m2 vanaf stramien
17) heeft een vrije hoogte van ca 5,80 m1.
Het gehele terrein is verhard en omheind. Op het
terrein is royaal ruimte om te manoeuvreren en te
parkeren. Ook het naastgelegen volledig ingerichte
parkeerterrein op kavel C 4832(ca 2.400 m2) kan
eventueel bij de verhuur dan wel aankoop worden
betrokken.

De bedrijfshal is geventileerd en zal in overleg
met de nieuwe gebruiker van een duurzame
verwarmingsinstallatie worden voorzien. Er
gaan zonnepanelen geplaatst worden (subsidie
aangevraagd en partner geselecteerd). LED
verlichting is geinstalleerd in de kantoren. De
toepassing van elektrische of infraroodverwarming
wordt momenteel onderzocht in het kader van de
ambitie voor het gehele industrieterrein (LMM) om
zelfvoorzienend te worden. Het gehele pand is van
een nieuwe alarminstallatie voorzien.
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Voorzieningen
Bedrijfshal:
- vrije hoogte ca 4,30 meter hal aan kantoorzijde ca 3.200 m2 /
resterende hal 5,80 meter, ca 2000 m2
- vlakke gevlinderde vloer
- 4 overheaddeuren (4.00 x 4.00 m) op maaiveld niveau
- brandblussers
- lichtsterkte 150 lux
- verwarming elektrisch, infrarood en/of ecofans
in overleg met toekomstige gebruiker
- het buitenterrein afsluitbaar middels een handbediende schuifpoort
- het gebouw is voorzien van krachtstroom en
op het terrein is een traforuimte aanwezig

Kantoorruimte:
-

eigen centrale opgang naar kantoor
luxe entree begane grond
inclusief pantryblok en sanitair groep
wandgoten t.b.v. telefoon-/ databekabeling
verwarming met nieuwe combiketel
werkplekken lichtsterkte 500 lux met LED verlichting
lichte scheidingswanden
alarm-, brandslaghaspels en brandblussers
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Plattegrond hallen
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Begane grond

1e verdieping

Stramienmaat = 5m1
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Legplan zonnepanelen

Date: 30-04-2018

Projectnr.: SE17532

Aanpassing Aanpassing Aanpassing Aanpassing Aanpassing Aanpassing -

Drawn: LWB

Switch Energy B.V.
Hofplein 20, 3032AC Rot

Project: Cubicco

Scale: 1 : 400

Tek.: Legplan

Revisie: A (VO)
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HAL A vrije hoogte ca 4.30
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HAL B vrije hoogte ca 5.80
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Kantoren
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Eigendom / Kadastrale situatie:

Het terrein bestaat uit twee percelen,
totaal 10.620 m2.

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM
SECTIE C NUMMER 3491 (7.400 m2)
en 3848 (3.220 m2)
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Bestemming

Bedrijven
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DISCLAIMER:

Alle informatie in dit document is met de grootste zorg
samengesteld, doch voor de volledigheid en juistheid daarvan
kan niet worden ingestaan. Er wordt niet gepretendeerd
dat een volledig inzicht wordt gegeven in alle kwesties die
mogelijkerwijs van belang zouden kunnen zijn voor een partij
die voornemens is het/de onderhavige object(en) te verwerven.
De gegevens en bijzonderheden in dit document zijn
weergegeven als een algemene beschrijving en zijn enkel
bedoeld om mogelijke interesse bij potentiële kopers te
kweken, zijn geheel vrijblijvend en in geen geval kunnen de
informatie en de feiten zoals weergegeven worden uitgelegd
als een (deel van) een aanbod en/of overeenkomst.
Potentiële kopers die gebruik maken van de betreffende
informatie hebben de verplichting om zelfstandig onderzoek te
doen naar de betreffende informatie en eventueel aanvullende
informatie die zij relevant acht of relevant moet worden geacht,
al dan niet door het inwinnen van onafhankelijk advies bij
bijvoorbeeld juridisch, financieel of fiscaal adviseurs;
Dit document is geproduceerd ten behoeve van de
opdrachtgever van ONZE Vastgoedpartner. Het gebruik
hiervan is dan ook voorbehouden aan opdrachtgever.
Alle beschrijvingen, maten, feiten, bijzonderheden,
verwijzingen naar de staat van (een) object(en) en de
benodigde vergunningen voor gebruik en/of bewoning, en alle
overige informatie en feiten worden te goeder trouw verstrekt.

Het verstrekken van dit document brengt op geen enkele
wijze een verplichting voor de opdrachtgever of ONZE
Vastgoedpartner mee om toegang te verlenen tot aanvullende
informatie. Indien dit document als basis wordt gebruikt
voor verdere stappen door opdrachtgever, mag deze niet af
gaan op deze informatie als waren zij feitelijk juiste, accurate
verklaringen en/of opvoeringen van feiten, maar dient de
opdrachtgever zich te vergewissen van de juistheid van die
informatie, feiten en verklaringen door middel van eigen
onderzoek.
Het is niet toegestaan om dit document of de daarin verwoorde
feiten en/of bijzonderheden te openbaren of door te geven
aan derden door middel van druk, (foto)kopie of op enige
andere wijze zonder de expliciete voorafgaande schriftelijke
toestemming van ONZE Vastgoedpartner. Alle in dit document
verwoorde informatie dient te worden beschouwd als
vertrouwelijk en als zodanig te worden behandeld.
ONZE Vastgoedpartner is niet aansprakelijk voor directe en
indirecte schade die kan voortvloeien uit het gebruik van dit
document of de daarin vermelde informatie. In het bijzonder
worden geen garanties gegeven ten aanzien van eventuele
prognoses en planningen.
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CONTACT:

Voor nadere informatie kunt u bellen of mailen met:
Ing. P.(Peter) H. de Kok
Directeur
ONZE Vastgoedpartner
Zuidzijde Haven 39a
4611HC Bergen op Zoom
GSM +31 (0)6 21 11 03 43
Tel
+31 (0)164 82 03 63
p.de.kok@onzevastgoedpartner.nl
www.onzevastgoedpartner.nl

22

