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NIEUWBOUW BEDRIJFS-/KANTOORVILLA 
BASCULE 5 TE BUNNIK 

 
TE KOOP 

DE LAATSTE NIEUWBOUW BEDRIJFS-/KANTOORVILLA 

te BUNNIK 
 

 

 
 

● energiezuinig   ● zonnepanelen   ● glasvezel aanwezig  ● vrij indeelbaar   
● hoogwaardige isolatie ● veel daglicht  ● ruime bestemming     

● royale verdiepingshoogte 3,4 - 3,75 m 
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Adres Bascule 5 te Bunnik (3981 PH). 
 

Algemene informatie Deze 5 krachtige nieuwbouw bedrijfs-/kantoorvilla’s uit het 
deelproject ‘De Fruitplukker’ zijn buitengewoon geschikt voor hoogwaardig 
duurzaam bedrijfsgebruik. Er is er nog één laatste tussenvilla beschikbaar. 
 
Het bestemmingsplan, de landelijke bereikbaarheid en de uitstekende 
situering maken het een uitgelezen locatie voor een representatieve 
functie met ontvangsten of bedrijfsactiviteiten. Bestemd voor kantoor, 
lichte bedrijven, dienstverlening, culturele, onderwijs, maatschappelijke 
of medische invulling.  
 
De 3-laagse bedrijfs-/kantoorvilla’s zijn gesitueerd in het entreegebied van 
bedrijvenpark “De Fruitveiling” en bieden veel speelruimte voor de 
specifieke wensen van de toekomstige gebruikers. Hoogwaardig gebouwd 
en gunstige energielasten door perfecte isolatie en zonnepanelen.  
De villa’s zijn gebouwd volgens de laatste bouw en energienormen en 
voorzien van 12 zonnepanelen op het dak. 
   
Fruitveiling Bunnik: kleinschalig, hoogwaardige kwaliteit gebouwen, prettig 
bedrijvenpark met voldoende groen en een goede mix van type bedrijven 
en omvang. Gewaardeerde bedrijfslocatie: het verloop is laag en er is 
nauwelijks leegstand. De enkelvoudige toegang tot het terrein draagt bij 
tot het veilige en besloten karakter van het bedrijvenpark. 
 
Glasvezelnet beschikbaar. Het kwalitatieve niveau van het project 
accentueert de identiteit van de gebruikers.  
 

Ligging en bereikbaarheid Het bedrijvenpark “De Fruitveiling” is een fraai, sfeervol en bovenal veilig 
bedrijventerrein, met een goed uitgebalanceerde combinatie van kantoren 
en bedrijfsruimtes. 
 
Goed bereikbaar vanuit het hele land, vlak naast de afrit van de A12, en 
een goede aansluiting op alle uitvalswegen rondom Utrecht. Op loopafstand 
van bus en treinverbindingen, het sfeervolle centrum van Bunnik en op 
maar enkele kilometers fietsen van Utrecht. 
 
Vanaf NS-station Bunnik loopt u 11 over het verlichte “Anton van Dampad” 
in een bijna rechte lijn naar het bedrijvenpark de fruitveiling. 
 
In de directe omgeving bevinden zich o.a. bedrijven zoals Vrumona, 
Broadcom Netherlands, Engie Services NL en LVTPR. 
 
Kortom “De Fruitveiling” is de plek waar uw bedrijf verder groeit en tot 
bloei kan komen.  
 

Oppervlakte in BVO Bedrijfsvilla bouwnr BG              1e verd.      2e verd. Totaal 

 F.01 Hoekunit zicht 
F.02 Hoekunit zicht  
F.03 Tussenunit 
F.04 Tussenunit 
F.05 Hoekunit zicht  

64 m2 
64 m2 
79 m2 
79 m2 
79 m²  

64 m²               64 m² 

64 m²            64 m2 
79 m²               79 m2 
79 m²               79 m2 
79 m²          79 m²     

192 m2  b.v.o. 
192 m2  b.v.o. 
237 m2  b.v.o. 
237 m2  b.v.o. 
237 m2  b.v.o. 

 
Maten zijn circa en kunnen in werkelijkheid iets afwijken van de 
werkelijkheid.Er bestaat een mogelijkheid om meerdere units te 
combineren. (BVO = bruto vloeroppervlakte). 
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Parkeren Elke bedrijfsvilla beschikt over eigen toegewezen parkeerplaatsen: 
- F.01 Hoekunit    4 parkeerplaatsen Verkocht 
- F.02 Hoekunit    4 parkeerplaatsen Verkocht 
- F.03 Tussenunit  4 parkeerplaatsen Verkocht 
- F.04 Tussenunit  4 parkeerplaatsen (3 voor de deur 1 bij spoor)  
- F.05 Hoekunit    5 parkeerplaatsen  Verkocht 
 
Indien gewenst bestaat er een mogelijkheid voor zover beschikbaar tot 
het bijkopen van extra parkeerplaatsen. De ligging van de parkeer-
plaatsen staat weergegeven op bijgesloten “Parkeerplaatsenoverzicht”. 
 

Kadastraal villa bouwnr. Kadastraal bekend Oppervlakte  
Kavels ca.* 

F.01 Veilingweg 7 Bunnik A 6971 +6973 95 + 33 m²  

F.02 Bascule 1 Bunnik A 6979 119 m²  

F.03 Bascule 3 Bunnik A 6974 + 7062 122 + 14 m²  

F.04 Bascule 5 Bunnik A 6970 + 7061 122 + 13 m²  

F.05 Bascule 7 Bunnik A 6980 + 6987 146 + 27 m²  

* Afmetingen zijn indicatief, het plan dient nog door het kadaster 
definitief te worden ingemeten en afmetingen kunnen derhalve 
afwijken. 

 

Bestemming Conform het bestemmingsplan ”Partiele herziening Dorp Bunnik 2012” en 
het daaraan verbonden “Dorp Bunnik 2012” is de bestemming van het 
project De Fruitplukker: Gemengd-2. Dat betekent dat de volgende 
bestemmingen mogelijk zijn: 
- Kantoren met of zonder baliefunctie (met een max van 1.500 m²) 
- bedrijven in de categorieën 1 t/m 2 van de bij deze regels behorende 

'Staat van bedrijfsactiviteiten - bedrijventerrein'; 
- dienstverlening (het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten welke 

bestaan uit het verlenen van diensten aan derden met of zonder 
rechtstreeks contact met het publiek, evenwel met uitzondering van 
een garagebedrijf en een seksinrichting). 

- maatschappelijke voorzieningen (voorzieningen op het gebied van zorg- 
en welzijn waaronder mede huisvesting van zorgbehoevenden wordt 
begrepen), volksgezondheid, cultuur, religie, onderwijs, 
verenigingsleven, opvoeding, kinderopvang, openbaar bestuur en 
andere openbare en sociale voorzieningen.) 

 
In aanvulling op het bovenstaande wordt tot een gebruik, strijdig met 
deze bestemming, in ieder geval gerekend het gebruik van gronden en 
bebouwing ten dienste van:  
- detailhandel, met uitzondering van productiegebonden detailhandel; 

- risicovolle inrichtingen; 

- bedrijven die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken 

zoals bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en 

vergunningenbesluit milieubeheer. 

Buitenterrein Het buitenterrein rondom het complex is voorzien van klinker- 
bestrating, groenstroken en buitenverlichting hetgeen bijdraagt aan een 
verzorgde uitstraling van het totale bedrijvencomplex. De 
parkeerplaatsen zijn afgebakend d.m.v. markeringen in het straatwerk.  
 

Beschikbaarheid Per direct. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0312.bpBNKdorpbunnik-va01/r_NL.IMRO.0312.bpBNKdorpbunnik-va01_2.8.html
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0312.bpBNKdorpbunnik-va01/rb_NL.IMRO.0312.bpBNKdorpbunnik-va01_2.pdf
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Opleveringsniveau en 
materialen 

De Casco plus oplevering biedt alle speelruimte voor de koper om in eigen 
beheer en in eigen (financieel) tempo zelf de indeling en het eigen 

afwerkingsniveau te bepalen. Wij denken graag met u mee. 

Afmetingen en vrije hoogten 
Type  BVO    B x L          Vrije Hoogte bg  1e verd. 2e verd. 
Hoek klein 191 m2    5,82 x 10,26   3,74 m    3,4 m    3,4 m 
Tussen  236 m2    6,34 x 12,41   3,74 m    3,4 m    3,4 m 
Hoek groot 237 m2    6,36 x 12,41   3,74 m    3,4 m    3,4 m 
 
*De opgegeven hoogte is op basis van concept bouwtekeningen en kan 
derhalve afwijken. Verdere informatie vindt u in de bijlage bij de 
“Technische omschrijving”. Eventuele afbouwwerkzaamheden kunnen 
tegen meerprijs door de ontwikkelaar in overleg verzorgd. Wij informeren 
u graag. 
 

Beheersvereniging van 
eigenaren 

Voor het gemeenschappelijk beheer en onderhoud van het 
gemeenschappelijk terrein, ook wel de mandelige zaak geheten, is een 
Beheersvereniging opgericht. Een koper van een bedrijfsvilla is verplicht 
om toe te treden als lid van deze Beheersvereniging en zal als eigenaar 
van een bedrijfsunit aan de Beheersvereniging bijdragen moeten voldoen 
in verband met het beheer en het onderhoud van het gemeenschappelijk 
terrein, openbare verlichting, collectieve beveiliging, groenvoorziening, 
etc. Het reglement van de BvE is bij Waltmann Bedrijfshuisvesting op te 
vragen. 
 
Voor 2019 is deze verrekenbare bijdrage vastgesteld op € 2,25 exclusief 
BTW per m2 (B.V.O.) eigendom/per jaar. Deze kosten zullen worden 
verrekend met de hierna genoemde verplichte inleg. Bij aanvang / 
toetreding tot de vereniging is iedere koper eenmalig een verrekenbaar 
voorschot verschuldigd van € 750,- te vermeerderen met BTW.  
 

Additionele eisen en 
vergunningen 

De standaard aangebrachte brandwerende en bouwkundige voorzieningen 
die worden voorgeschreven door diverse overheidsinstellingen gelden 
slechts in algemene situaties. Afhankelijk van de aard van het gebruik 
kunnen de betreffende instellingen nadere voorzieningen voorschrijven, 
welke voor rekening van de koper komen.  
 

Bodemonderzoek Verkoper heeft een goedgekeurd bodemonderzoeksrapport ter 
inzage. De grond wordt geleverd conform de op dit moment 
geldende milieueisen voor de voor dit plan bedoelde 
bedrijfsbestemming. Een afschrift hiervan is beschikbaar bij Waltmann 
Bedrijfshuisvesting. 
 

Plattegrondtekeningen Aan de in deze projectinformatie opgenomen tekeningen kunnen geen 
rechten worden ontleend. 

Koopprijzen F.01 Hoekunit zicht:  
F.02 Hoekunit zicht:   
F.03 Tussenunit:  
F.04 Tussenunit: 
F.05 Hoekunit zicht:    

(192 m2) : € 289.250,- Verkocht 
(192 m2) : € 289.250,- Verkocht 
(237 m2) : € 326.250,- Verkocht 
(237 m2) : € 326.250,-  
(237 m2) : € 348.750,- Verkocht 
 

De koopsom is vrij op naam (v.o.n.), te vermeerderen met BTW en de 
grond-/bouwrente. 
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Straatnamen en 
huisnummers 

F.01 = Veilingweg 7, 3981PB, Bunnik  Verkocht 
F.02 = Bascule 1, 3981PH, Bunnik       Verkocht 
F.03 = Bascule 3, 3981PH, Bunnik       Verkocht 
F.04 = Bascule 5, 3981PH, Bunnik 
F.05 = Bascule 7, 3981PH, Bunnik       Verkocht 
 

BTW De reden dat de prijzen exclusief omzetbelasting worden 
vermeld, vloeit voort uit de mogelijkheid dat de verschuldigde 
omzetbelasting, fiscaal kan worden verrekend, voor zover de 
koper een ondernemer is in de zin van de Wet op de Omzetbelasting 1968 
en aan hem/haar als zodanig een stamnummer omzetbelasting is 
toegekend. 
 

Grond- en Bouwrente De grondrente en bouwrente zijn gefixeerd op € 8.878,- per unit te 
vermeerderen met btw. 
 

Notaris De verkoper heeft voor dit bouwproject Hermans & Schuttevaer 
Notarissen aangesteld voor het verrichten van de eigendomsoverdracht. 
De kosten van notarieel transport en kadastraal recht zijn, evenals de 
makelaarskosten, in de koopsom inbegrepen. De kosten van het 
eventueel passeren van een hypotheekakte, inclusief 
kadastraal recht, zijn niet in de koopsom inbegrepen en zijn voor 
rekening van koper. 
 

Bijzonderheden De verkoop geschiedt onder het voorbehoud van gunning door 
eigenaar. 
 
Deze vrijblijvende informatie wordt verstrekt onder het 
uitdrukkelijke voorbehoud van onvoorwaardelijke goedkeuring 
door verkoper. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden 
ontleend. 
 

Overige voorwaarden en 
condities 

Koopovereenkomst alsmede leveringsakte op basis van het project 
specifieke standaardmodel van verkoper, welke vooraf in te zien zijn via 
kantoor van Waltmann Bedrijfshuisvesting. 
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Verkoop informatie 

 
 
Waltmann Bedrijfshuisvesting 
Postbus 349 
3500 AH UTRECHT 
TEL. : 030 – 66 222 55 
bedrijven@waltmann.nl 
www.waltmann.nl 
 
 

Ontwikkelaar / Aannemer  

 
 
Albucom Projectontwikkeling BV  
Fruitweg 56 
3981 PA Bunnik 
 
 

Projectnotaris 

 
 
Hermans en Schuttevaer 
Jutfaseweg 1 
3522 HA Utrecht 
TEL. : 030 -  233 6699 
 
 

Disclaimer Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de 
hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door de gemeentelijke 
diensten, de architect, de constructeur en de 
adviseur van het plan. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken 
ten aanzien van geringe tekstuele, architectonische-, bouwtechnische- en 
constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen welke voort 
kunnen vloeien uit nadere eisen van overheden en/of nutsbedrijven. 
Tevens behouden wij ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in 
materialen en afwerking, zonder dat e.e.a. afbreuk doet aan de 
kwaliteit. De ingeschreven maten op de tekening zijn “circa” maten. De 
in kleur afgebeelde gevelaanzichten zijn impressies, zodat hieraan geen 
rechten ontleend kunnen worden. 

 

  

mailto:info@kleinmaeksennijdam.nl
http://www.waltmann.nl/
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Kleurenschema 
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Locatiekaarten 
 
 
 

 





Technische omschrijving Fruitplukker II Bunnik 

 

Vijf unieke onder architectuur ontworpen drie-laags bedrijfsvilla’s perfect geïsoleerd, Sterk 

CO2 reducerend en met zonnepanelen! 

 

ALGEMENE INFORMATIE: 

Omdat bij het bouwen veel ambachtelijk werk plaatsvindt, behoud de verkoper zich het recht voor, 

op of aan de opstallen, de naar zijn/haar oordeel noodzakelijke architectonische of technische 

wijzigingen aan te brengen. Alle in de tekeningen genoemde maten zijn circa maten en geven op 

basis van de beschikbare gegevens de best mogelijke informatie weer. Alle informatie in deze 

technische omschrijving over het plan wordt gegeven onder voorbehoud goedkeuring door Bouw en 

Woningtoezicht, alsmede de Nutsbedrijven. 

De perspectieftekeningen cq. artist impressions zijn in een vroeg stadium vervaardigd en geven 

derhalve slechts een impressie, waardoor kleine afwijkingen mogelijk zijn. De reële kleur van de 

gevel, plaatmaterialen, schilderwerk en dakbedekking kan afwijken. De terreininrichting is naar eigen 

visie ingevuld. De situatietekening geeft een voorlopige inrichting van de openbare ruimte aan. Aan 

deze tekening kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

Bedoelde eventuele wijzigingen zullen echter geen afbreuk doen aan de waarde van het 

bedrijfsgebouw en geven geen aanleiding tot enige verrekening met de koper. Geringe 

maatafwijkingen worden voorbehouden. De inrichting van het openbare gebied is gebaseerd op de 

laatst bij verkoper bekende gegevens. Wijzigingen hieromtrent vallen buiten de verantwoordelijkheid 

van verkoper.  

PEIL:  

Als Peil geld bovenkant, door koper aan te brengen, dekvloer. De ruwe begane grond vloer wordt 

gestort op 60mm minus peil. 

            



Blad 2. 

ZONNEPANELEN: 

De bedrijfvilla is ontworpen volgens de allerlaatste eisen op het gebied van isolatie en CO2 uitstoot. 

Mede daarom is het dak voorzien van 12 stuks PV panelen inclusief omvormer. Het systeem wordt 

geheel gebruiksklaar aangesloten en aan koper opgeleverd. De verwachte jaaropbrengst is 2.900 

kWh. Specificatie van de zonnepanelen kan op aanvraag aan koper worden verstrekt. 

GRONDWERK EN BESTRATINGEN:  

De bestrating van de parkeerplaatsen bestaat uit betonklinkers, kleur nader te bepalen. De 

parkeervakken worden aangegeven middels belijning in de klinker bestrating in een afwijkende kleur. 

Daar waar nodig worden voor waterafvoer de benodigde straatkolken aangebracht.  

Aan de achtergevelzijde wordt een pad aangebracht van ca. 120cm breed bestaande uit 

trottoirtegels, afmeting tegels:  30 x 30cm, kleur grijs. 

BETONWERK EN VLOEREN: 

Onder de  bouwmuren wordt een fundering op boorpalen aangebracht, e.e.a. volgens de berekening 

van de constructeur. De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerde ruwe betonvloer 

met een Rc-waarde van 3,5 m2K/W. de vloer dient door koper nog te worden voorzien van een 

dekvloer. De maximale belasting van de begane grondvloer is 1000 kg/m2. 

De vloeren van de 1e en 2e verdieping worden uitgevoerd als een onafgewerkte betonnen plaatvloer. 

De maximale belasting voor deze vloeren is (inclusief eventueel door derden te plaatsen 

scheidingswanden), 350 kg/m2. De vloer kan door koper worden afgewerkt met een afwerkvloer van 

60mm. 

RIOLERING: 

De binnenriolering van het eventueel te plaatsen toilet wordt volgens de op tekening aangegeven 

plaats aangebracht als afgedopt rioolpunt in de begane grondvloer. De hemelwaterafvoeren worden 

aangelegd conform tekening en berekening. De binnenriolering en hemelwaterafvoeren worden 

volgens de gemeentelijke voorschriften aangelegd en aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool. 

De hemelwaterafvoeren en de binnenriolering worden uitgevoerd in PVC . 

BOUWMUREN EN GEVELS: 

De onderlinge scheidingswanden worden uitgevoerd in onafgewerkte kalkzandsteen lijmelementen. 

De buitenwanden worden uitgevoerd in samengestelde houtskeletbouw elementen aan de 

buitenzijde voorzien van metselwerkstrips, gelijmd aangebracht en gevoegd afgewerkt. 

De horizontale kaders en de dakrandafwerking worden uitgevoerd in aluminium zetwerk, 

gepoedercoat in kleur volgens opgave architect. Alle gevels hebben een isolatiewaarde van minimaal 

Rc=4,5 m2K/W. 

            

 

 

 



Blad 3. 

KOZIJNEN, RAMEN-DEUREN EN TRAPPEN:  

De buitenkozijnen,-ramen en –deuren worden vervaardigd van hardhout onder KOMO-keur. De  

buitenkozijnen,-ramen en –deuren worden aan de buitenkant afgewerkt in een dekkende 

gemeenschappelijke kleur volgens opgave architect. Alle draaiende delen in de hardhouten 

gevelkozijnen worden voorzien van veiligheidsgarnituur SKG**. In de kozijnen worden 

ventilatieroosters geplaats voor natuurlijke luchttoevoer conform geveltekening. 

De trappen worden uitgevoerd in vurenhout. De trap op de begane grond is een dichte trap. De trap 

op de 1e verdieping is een open trap. Beide trappen zijn voorzien van een machinaal aangebrachte 

witte grondlaag. 

METAALWERKEN:  

De gehele staalconstructie wordt gestraald en 1 maal fabrieksmatig gespoten aangebracht. Eventuele 

beschadigingen worden in het werk bijgewerkt, waarbij kleine kleurverschillen qua tint onvermijdelijk 

zijn. 

DAKCONSTRUCTIE EN DAKBEDEKKINGEN: 

De dakconstructie wordt voorzien van een betonnen plaatvloer, waarop afschotisolatieplaten 

worden aangebracht met een Rc-waarde van 6.0m2K/W. De daken worden voorzien van een 

bitumineuze dakbedekking. De hemelwaterafvoeren worden binnen in de bedrijfsruimte 

aangebracht. De dakopstanden worden voorzien van de benodigde noodoverlopen. In het dak van 

unit F.05 wordt een daktoetredingsluik geplaatst welke bedoeld is voor gezamenlijke toetreding op 

het dak voor onderhoud etc. 

BEGLAZING EN SCHILDERWERK: 

Alle beglazing in de buitengevel wordt uitgevoerd in isolerende beglazing HR++. De buitenzijde van 

de gevelkozijnen worden dekkend afgelakt opgeleverd. 

De gevelkozijnen zijn aan de binnenzijde machinaal gespoten en dienen door koper nader te worden 

afgewerkt.            

BINNENAFWERKING: 

De bedrijfsvilla  wordt casco aan koper opgeleverd en kan mede daarom geheel naar wens en 

inrichting door koper worden afgewerkt. De trappen met hekwerken worden fabrieksmatig in de 

grondverf opgeleverd. De trapgataftimmeringen worden voorzien van plaatmateriaal voorzien van 

een grondlaag. De gevelkozijnen zijn aan de binnenzijde niet afgetimmerd. Daar waar nodig wordt de 

staalconstructie brandwerend bekleed/gespoten, e.e.a. volgens opgave constructeur.  

NUTSAANSLUITINGEN: 

De meterkast wordt uitgevoerd als een prefab meterkast afmeting volgens de eisen van het 

nutsbedrijf. De meterkast is uitgevoerd in een geplastificeerd afgewerkt plaatmateriaal. 

In de meterkast wordt de standaard meterkastaansluiting aangebracht voor water, elektra en 

glasvezel. Voor de invoer van een eventuele telefoonaansluiting is een invoerleiding in de meterkast 

aanwezig. Omdat de bedrijfsvilla met een lage CO2 uitstoot en een uitzonderlijk hoge isolatiewaarde 

zijn ontworpen is er geen gasaansluiting in het bedrijfsgebouw.  

 



 

 

           Blad 4. 

 

INSTALLATIES: 

Standaard wordt de meterkast voorzien van een elektra aansluiting 3 x 25 ampère en een 

wateraansluiting. De bedrijfsvilla wordt standaard voorzien van een dubbele wandcontactdoos in de 

meterkast en een buitenlichtpunt met armatuur (LED) op schemerschakeling. 

Eventuele noodverlichting en/of brandslanghaspels zijn niet in de koopsom inbegrepen. Alle overige 

voorzieningen dienen door koper in eigen beheer en op zijn/haar kosten te worden 

aangelegd/aangeschaft.         

AFBOUW- EN OPTIEMOGELIJKHEDEN: 

Wijzigingen en aangepaste indelingen zijn, zolang de voortgang van het werk dit toelaat, 

bespreekbaar.  Daarnaast is het uiteraard mogelijk uw bedrijfsruimte geheel naar wens en 

sleutelklaar te laten afbouwen. Informeer naar de mogelijkheden. 

OPTIEMOGELIJKHEDEN: 

Bouwkundige voorbereidingen voor het laten plaatsen van een plateaulift. 

 

Bunnik, 02-07-2019. 
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