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DEPA Vastgoed realiseert aan de Raasdorperweg in Lijnden in een tweede 

fase nog een bedrijfsverzamelgebouw met afzonderlijke bedrijfsunits voor 

verhuur en verkoop. 

Het complex dat direct langs de A5 en vlakbij Schiphol, de A9, de A4, 

Amsterdam en Hoofddorp ligt, heeft ruime parkeergelegenheid op 

eigen grond. Verder is dit collectieve bedrijventerrein voorzien van een 

camerabeveiliging, afgesloten op gezette tijden en daarbuiten middels 

toegangscontrolesysteem toegankelijk. Er zijn vanuit een eerste fase reeds 

twee verenigingen van eigenaren actief. 

ALGEMENE INFORMATIE



Het complex is ruim opgezet zodat er geen 

logistieke belemmeringen zijn. Alle bedrijfsunits 

hebben de beschikking op eigen grond over 

minimaal 2 parkeerplaatsen voor hun deur, waarbij 

voor meer bezoekers extra parkeervoorzieningen 

op het terrein aanwezig zijn. 

De bedrijfsunits worden met kwalitatief 

hoogwaardige materialen gebouwd en 

casco-plus opgeleverd. Desgewenst kunnen 

de units ook volledig afgewerkt worden 

opgeleverd. De bestemming is ‘bedrijf’ tot en met 

bedrijfscategorie 2.0 (milieucategorie). 

De bedrijfsunits worden onder appartementsrecht 

verkocht, waarbij een vereniging van eigenaren 

zorgt voor het onderhoud van pand en terreinen.
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TYPE 2

TYPE 3

TYPE 1

1. 5,8 M x 10 M, 58M2 begane grond 58M2 1e 

verdieping, totaal 116M2 met 2 parkeerplaatsen. 

2. 8,7 M x 10 M, 87M2 begane grond, 87M2 1e 

verdieping totaal 174M2 met 3 parkeerplaatsen. 

3. 11,6 M x 10 M, 116M2 begane grond, 116M2 1e 

verdieping, totaal 232M2 met 4 parkeerplaatsen.

De bedrijfsruimten bestaan uit een begane grond 

en een 1e verdieping en kennen een casco plus 

opleveringsniveau. De bedrijfsruimten hebben op de 

begane grond een vrije hoogte van minimaal 3,80M.

Desgewenst kunnen naast elkaar liggende units 

worden gekoppeld.

TYPES



De kleinste bedrijfsunit van 116 m2 met 

verdiepingsvloer, is 5,80 meter breed en 10 meter 

diep. De unit van 232 m2 met verdiepingsvloer, 

is circa 11,6 meter breed en ook 10 meter diep. 

Bedrijfsunits met een vrije hoogte van circa 3,80 

meter op de begane grond, worden geleverd met 

een elektrisch bedienbare overheaddeur van 3,40 

m x 3,50 m (bxh) of 4,0 m x 3,50 m (bxh) in de 

grootste bedrijfsunits met een separate loopdeur. 

Alle bedrijfsunits zijn standaard voorzien van een 

toiletgroep. Een tekeningenboekje van de architect is 

opvraagbaar.



Bouwlocatie: Raasdorperweg 191 A t/m Q en 193 A t/m Q, 

 1175 KV Lijnden

Ontwikkeling: Depa Vastgoed BV

De vergunning is reeds verleend en in 2021 word gestart met de bouw van de tweede fase. Omdat duurzaamheid en 

milieu belangrijke aspecten zijn in dit project, worden waar mogelijk en zonder afbreuk aan kwaliteit en uitstraling, 

milieuverantwoorde maatregelen toegepast. Hoge isolatiewaarde, optionele zonnepanelen op de daken en 

groenvoorzieningen op de locatie, dragen hier aan bij. De bedrijfsunits krijgen een eigen adresnummering. Tijdens de 

bouw is een CAR-verzekering afgesloten. 

Gemeenschappelijke voorzieningen en beheer 

De bedrijfsunits worden onder appartementsrecht verkocht. Het mandelig onderhoud van het dak van de bedrijfsunit, 

alsmede de opstalverzekering, onderhoud van terreinen en infrastructuur is geregeld in een Vereniging van Eigenaren 

(VvE). De bedrijfsunits hebben op eigen grond minimaal 2 parkeerplaatsen van circa 5 bij 2,50 meter direct aangrenzend 

op de voorgevel ter beschikking. De hoogte van de maandelijkse bijdrage aan de VvE is nog niet bekend.

Documenten en Voorwaarden

De bouw van de bedrijfsverzamelgebouwen wordt gerealiseerd conform technische omschrijving en tekeningen van 

gevels, doorsneden en plattegronden. De verkoper behoudt zich het recht voor om, voor zover dit noodzakelijk is voor 

het verkrijgen van de benodigde vergunningen, wijzigingen aan te brengen in vormgeving en constructies. Alle maten 

zijn indicatief. Het is de koper (zonder schriftelijke toestemming) niet toegestaan tijdens de bouw zelf, of door derden, 

werkzaamheden te laten uitvoeren.



Bestemmingsplan 

Het ontwerp (industriefunctie) voldoet aan de eisen 

voor gebouwen uit het vigerende bestemmingsplan 

en bouwbesluit ten tijde van de aanvraag van de 

omgevingsvergunning. De units hebben een bestemming 

tot en met bedrijfscategorie 2.0. Voor eventuele wijzigingen 

van, en/of aanvullingen op, de bouwkundige indeling kan 

een aanvullende omgevingsvergunning van de gemeente 

Haarlemmermeer noodzakelijk zijn. De koper of huurder is zelf 

verantwoordelijk voor de voor zijn bedrijfsvoering benodigde 

vergunningen, zoals bijvoorbeeld vestiging-. milieu-, en 

gebruiksvergunningen.
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GELEGENHEID

• 

PER UNIT MINIMAAL 

2 DIRECT 

AANGRENZENDE 

PARKEERPLAATSEN

OP EIGEN GROND 

(ZIT IN KOOPSOM)

Disclaimer: Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken voor onbedoelde, menselijke fouten. Aan de 
in deze verkoopbrochure opgenomen informatie, afbeeldingen en tekeningen waaronder de maatvoeringen en kleurstellingen kunnen daarom geen rechten worden 
ontleend. Eveneens is verspreiding van fotokopie en drukwerk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Depa Vastgoed BV, niet toegestaan.



ALGEMENE BEPALINGEN

Koopsom en termijnen

De bedrijfsunits worden vrij op naam en exclusief B.T.W. verkocht. Inbegrepen in de koopsom zijn: grond-

aankoop, bouwkosten van de unit, kosten van notaris en of makelaar, kosten van ontwerp en leges en de 

aansluitkosten voor aanleg van nutsvoorzieningen (elektra, drinkwater en media). Niet inbegrepen zijn: kosten 

voor financiering, hypotheekakte, bouwrente en B.T.W.

Termijn 1, 20%, bij aankoop - start bouw heiwerk

Termijn 2, 20%, fundering gereed

Termijn 3, 20%, staalconstructie gereed en verdiepingsvloer

Termijn 4, 20%, gevels en daken dicht

Termijn 5, 20%, voor oplevering

Documenten en Voorwaarden

De bouw van het bedrijfsverzamelgebouw wordt gerealiseerd conform technische omschrijving en tekeningen 

van gevels, doorsneden en plattegronden. 

De verkoper behoudt zich het recht voor om, voor zover dit noodzakelijk is voor het verkrijgen van de 

benodigde vergunningen, wijzigingen aan te brengen in vormgeving en constructies. Alle maten zijn indicatief. 

Het is de koper (zonder schriftelijke toestemming) niet toegestaan tijdens de bouw zelf, of door derden, 

werkzaamheden te laten uitvoeren.



Oplevering van de bedrijfsruimte(n) 

Vóór oplevering wordt de koper schriftelijk in kennis gesteld van de datum en tijd van de overdracht. Vooraf 

aan de overdracht van de sleutel dient de koper alle termijnnota’s en eventuele aanvullende nota’s volledig 

te hebben voldaan. Tijdens deze oplevering vindt een inspectie plaats waarbij eventuele onvolkomenheden 

schriftelijk worden vastgesteld en door beide partijen ondertekend. Deze onvolkomenheden worden binnen een 

opleveringstermijn verholpen. 

Kadastrale splitsing 

De grond en de opstallen worden kadastraal gesplitst in separate units zodat elke koper juridisch eigenaar wordt 

van een bepaalde unit met eigen grond. Elke unit is voorzien van een eigen kadastraal nummer, dat wordt 

aangegeven op de kadastrale splitsingstekening. 



TECHNISCHE OMSCHRIJVING

01 Peil en uitzetten

Het peil (P) van waaruit alle hoogtematen worden gemeten komt overeen met de bovenzijde van de afgewerkte begane grond vloer 

van de bedrijfsunit. 

Dit peil word in overeenstemming met de gemeente bepaald. Het uitzetten van de maatvoering geschiedt 

door de hoofdaannemer van het project.

02 Grondwerken

Ten behoeve van de fundering, de verharding van terrein, rioleringen en kabels en leidingen worden alle benodigde ontgravingen 

en aanvullingen verricht. De voor de groenvoorzieningen bestemde gedeelten op het terrein worden voorzien van een laag voor 

beplanting geschikte grond.

03 Riolering en drainage

De aanleg- en aansluitkosten voor rioleringen van hemelwater en vuilwater zijn inbegrepen in de koopsom. De riolering wordt 

volgens tekeningen uitgevoerd in PVC-buis in een gescheiden stelsel. De binnen riolering wordt aan de bovenzijde op peil afgedopt 

aangeboden met een minimale aansluitdiameter van 110 mm. Per bedrijfsunit zal naast de aanwezige toiletgroep, 1 afgedopt 

rioleringspunt zijn ten behoeve van uitbreidingsmogelijkheden. De hemelwaterafvoeren worden aangesloten op een stelsel 

naar open water. Het rioleringssysteem zal waar nodig worden voorzien van beluchtingspunten en tevens worden voorzien van 

ontstoppingsmogelijkheden. In de verhardingen op het terrein zijn kolken voor de afvoer van schoon regenwater aanwezig.

04 Terreinverharding

De verhardingen op het terrein zullen met afschot richting straatkolken worden aangelegd. De vorm en kleur worden in een nader 

op te stellen verhardingsplan vastgelegd, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de uitstraling van de eerste fase. De rijbanen 

zullen zoveel als mogelijk worden uitgevoerd in betonplaten, geschikt voor zwaar-verkeer, van 2x2 m. De op de gevel aansluitende 

terreinen, waarin de aanwezige parkeervakken, worden in een betonklinker verharding aangelegd. De parkeervakken worden in een 

afwijkende kleur aangegeven.

05 Fundering

De gebouwen / bedrijfsunits worden gefundeerd (onderheid) conform tekeningen en berekeningen van de constructeur. Deze 

constructieve bescheiden zijn goedgekeurd door Bouw en Woning Toezicht van de gemeente Haarlemmermeer.



06 Vloeren

De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een in het werk gestorte gewapende betonvloer. De gelijkmatige 

nuttige belasting van de vloer is 1.500 kg/m2 (15 KN/m2). De betonvloer van de begane grond is monoliet 

(gevlinderd) afgewerkt. De vloer heeft een isolatiewaarde Rc 3,5 m2 K/W. De vloer is niet vloeistofdicht.

De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd als een prefab-kanaalplaten vloer met een nuttige belasting van 

maximaal 500 kg/m2 (5 KN/m2), gelijkmatig verdeeld. De bovenzijde van deze prefab vloer zijn afgewerkt met 

een (zandcement) dekvloer. De onderzijde van deze kanaalplaten zijn onafgewerkt (voegen zijn niet afgewerkt).

In de inritten van de overheaddeuren zal in de vloer een thermisch verzinkt stalen hoeklijn worden aangebracht.

07 Hoofddraagconstructie

De hoofddraagconstructie van de gebouwen bestaat uit een staalconstructie. Kolommen, liggers en 

windverbanden zijn conform opgaven en berekeningen van de constructeur. Deze constructieve bescheiden 

zijn goedgekeurd door Bouw en Woning Toezicht van de gemeente Haarlemmermeer.De conservering van 

de staalconstructie is gecoat in een standaard RAL kleur. Waar vereist zullen brandwerende scheidingen en 

brandwerende voorzieningen worden aangebracht. Hieraan mogen door kopers geen wijzigingen worden 

aangebracht.

08 Daken, gevels en binnenwanden

De gevels van de units worden uitgevoerd in geïsoleerde sandwichpanelen (min. 100 mm) met een 

isolatiewaarde die voldoet aan het bouwbesluit. De isolatiewaarde is minimaal Rc 4,5 m2 K/W(exclusief 

gevelelementen). De kleur is conform opgave van de architect en in tekening en renvooi vastgelegd. 

Gevelelementen als ramen en deuren worden middels zetwerk in de gevelpanelen afgewerkt. De daken 

bestaan uit een op afschot gelegd sandwichpaneel (min. 120 mm) met een isolatiewaarde die voldoet aan het 

bouwbesluit. De isolatiewaarde is minimaal Rc 6,0 m2 K/W. De kleur is conform opgave van de architect en in 

tekening en renvooi vastgelegd. De randen worden afgewerkt met een dakkap in de kleur en of stalen zetwerk. 

De hemelwaterafvoer geschiedt middels een aluminium dakgoot met verticale grijze PVC standleidingen. 

Reclame uitingen op de gevels van de units zijn niet inbegrepen. Kopers kunnen dit zelf voorzien. Richtlijnen 

zijn hiervoor van toepassing. De binnenwanden bestaan uit cellenbeton elementen. Deze hebben een 

brandwerendheid van minimaal 30, tot maximaal 60 minuten. De overige indeling en binnenwanden zijn niet 

standaard opgenomen, maar kunnen conform de optielijst wel worden aangebracht. Voor de dakconstructie is 

er rekening gehouden met de belasting van zonnepanelen.



09 Kozijnen, ramen en deuren

De buitenkozijnen worden uitgevoerd in kunststof en zijn fabrieksmatig voorzien van een kleur. In de raamkozijnen is minimaal 

1 draai-kiepraam voorzien, behoudens de type 3 units. De loopdeur is een geïsoleerde deur. De elektrische overheaddeur is 

als een geïsoleerde deur van minimaal 42 mm dikke PU isolatie uitgevoerd. Op stahoogte is 1 paneel uitgevoerd met vensters. 

De afmetingen zijn 3.400x3.500 mm bij de bedrijfsunits van 116 m2 en 174 m2 en 4.000x3.500 mm bij de bedrijfsunits vanaf 

232 m2. De deur heeft een elektrische bediening, optioneel met een afstandsbediening. Tevens heeft de deur inpandig een 

schuifvergrendeling. De beglazing is uitgevoerd in HR++ met een minimale U-waarde van 1,1 W/m2 K. 

Al het hang- en sluitwerk heeft een veiligheidsklasse van **SKG (twee sterren). De binnendeuren zijn deuren in een standaard 

witte kleur. In de buitenkozijnen worden ventilatievoorzieningen aangebracht ten behoeve van de natuurlijke ventilatie. Één en 

ander conform de EPC berekening vereist volgens het bouwbesluit.

10 Trappen

De units met een verdiepingsvloer zijn voorzien van een ongegronde vurenhouten trap naar de eerste verdieping met een 

leuning en een ballustrade. De unit-zijde wordt voorzien van een houten leuning. Het trapgat wordt afgetimmerd met 

multiplex.

11 Wand- en plafondafwerkingen

De wand- en plafondafwerkingen zijn niet standaard opgenomen, maar kunnen eventueel tegen een meerprijs worden 

aangebracht.

12 Schilderwerken

De kleuren van elementen worden voorzien conform de in het renvooi opgenomen kleurenschema (zie tekeningenboekje). De 

trap, het trapgat en de leuningen worden niet afgeschilderd. Daar waar niet vermeld, is de afwerking niet voorzien.

13 Sanitair en Waterinstallatie

Het sanitair ten behoeve van toiletten is in de standaardvoorzieningen opgenomen. Een aansluiting op het waterleidingnet 

wordt binnengebracht door desbetreffende instanties (Qn 1,5 -2,5). De kosten zijn voor de koper.

14 Verwarmingsinstallatie en ventilatie 

Een verwarmingsinstallatie is niet standaard opgenomen. In de buitenkozijnen worden ventilatievoorzieningen aangebracht ten 

TECHNISCHE OMSCHRIJVING



behoeve van de natuurlijke ventilatie. Één en ander conform de EPC berekening van het bouwbesluit.

15 Elektrische installatie

Alle units worden aangesloten op het openbare distributienet voor elektriciteit door desbetreffende instantie (nutsbedrijf). 

De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van in gebruikstelling zijn standaard in de koopsom inbegrepen. De 

units worden voorzien van een 3x25 Ampere aansluiting. Optionele verzwaringen zijn naderhand mogelijk (voor rekening 

koper). De aanvraag voor levering van elektriciteit wordt door de koper bij een desbetreffend bedrijf gedaan. De kosten 

voor gebruik van elektra (bouwstroom) is tot de dag van oplevering en overdracht voor rekening van de verkoper. De 

verlichting in de unit is standaard voorzien van 4 stuks LED armaturen middels een geschakeld lichtpunt. In de unit is een 

dubbel 230 V wandcontactdoos (WCD) voorzien op de begane grond. Er is eveneens een dubbel 230V WCD voorzien op de 

verdiepingsvloer.

De elektrische installatie heeft een groepenkast van 3 fasen, een 40A hoofdschakelaar, 1 krachtgroep (380V – 16A) ten behoeve 

van de overheaddeur, 1 aardlekautomaat met minimaal 2 230V (16A) groepen en de benodigde aardingsvoorzieningen. Deze 

modulaire groepenkast is eenvoudig uitbreidbaar. In de meterkast wordt ook een media aansluiting (coax) gerealiseerd. 

16 Garanties 

Garantie is opgenomen voor;

- Fundering en vloer 10 jaar 

- Dakbeplating 10 jaar 

- Gevelpanelen 10 jaar 

- Staalconstructie 10 jaar 

- Beglazing 10 jaar 

- Voegvullingen en kitwerk 5 jaar 

- Trappen en balustraden 5 jaar 

- Hang- en sluitwerk 1 jaar 

- Elektrische installaties 1 jaar 

- Alle overige zaken 1 jaar

17 Niet Opgenomen onderdelen

- Inbraakbeveiliging systemen

- Losse inventaris

- Terreininventaris

- Vloerafwerking overige ruimtes

- Elektrische installaties, met uitzondering van 

 de genoemde onderdelen

- Loodgieterswerk, met uitzondering van 

 de genoemde onderdelen

- Brandmeldinstallaties

- Alle niet genoemde werkzaamheden
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