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 TE KOOP KANTOORPAND 
 

Adres Ir. D.S. Tuijnmanweg 1 te Vianen (4131 PN). 
 

Algemene informatie Het betreft een representatief kantoorgebouw, gebouwd in 
1995, van circa 1.697 m² v.v.o., bestaande uit drie 
verdiepingen en een tussenverdieping en is gelegen op een 
terrein van circa 4.895 m².  
 
Het gebouw is in gebruik geweest als kantoor, de 
tussenverdieping als archief-/magazijnruimte.  
Op de begane grond bevindt zich onder andere een receptie 
en bedrijfsrestaurant met buitenterras. Op iedere 
kantoorverdieping is een pantry en toiletgroep aanwezig. 
 
De berging, gelegen op het achtergelegen parkeerterrein, is 
voorzien van zonnepanelen. Er is ruim voldoende 
parkeergelegenheid op eigen terrein aanwezig met een aantal 
overdekte parkeerplaatsen met laadpalen. Er is glasvezel 
aanwezig met een CAT 6 verbindingssnelheid.  
  
Het gebouw is gelegen op kantoor- en bedrijventerrein  
"De Hagen" aan de zuidoostkant van Vianen. Nabij knooppunt 
Everdingen, het centrale knooppunt van de A2 en de A27.   
Langs het terrein is de snelweg A27 gelegen. Hierdoor is het 
gebouw gemakkelijk te bereiken en zichtbaar vanaf de 
snelweg.   
  
Vianen is in hoofdzaak een “industriestad” met enkele 
kantoorpanden langs de A2 en kantoren aan de  
Ir. D.S. Tuijnmanweg. In het gebied bevinden zich 
kantoorgebruikers zoals Foot Locker, Sogeti, Volker Wessels en 
Miele Nederland. 
 

Bereikbaarheid Met eigen vervoer 
Gelegen op het kantoor- en bedrijventerrein "De Hagen", 
direct aan de op- en afrit van de A27. Het gebouw is eveneens 
goed bereikbaar via de A2 (afslag 11 Vianen). Vanaf de A27 en 
de A2 zijn de A12 en A15 eenvoudig bereikbaar.   
 
Eind 2019 is de revitalisering van bedrijventerrein De Hagen 
afgerond met de realisatie van een betere en veilige 
fietsverbinding tussen het centrum van Vianen en de nieuwe 
woonwijk Hoef en Haag en tussen de wijk Monnikenhof en 
Hoef en Haag.    
 
Naast het verbeteren van de fietsverbinding is ook de 
verkeersdoorstroming op het bedrijventerrein verbeterd. 
Onder andere een nieuwe inrichting van de kruising Stuartweg-
Hagenweg en de installatie van nieuwe verkeerslichten op 
deze kruising zorgen hiervoor.   
 
Het openbaar vervoer 
Vlak voor het gebouw, 1 minuut lopen, is een bushalte gelegen 
met verbindingen naar Utrecht CS en Vianen De Biezen met 
een frequentie van 2x per uur. De reistijd naar Utrecht 
Centraal Station is circa 30 minuten. 
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Oppervlakte De totale oppervlakte van het kantoorgebouw is  
circa 1.697 m² v.v.o. 
 
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De 
Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van 
meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de 
gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in 
meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld 
interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het 
uitvoeren van de meting. 
 

Parkeren 56 parkeerplaatsen op eigen terrein, waarvan 4 deels overdekt 
met laadpalen. Tevens is het gratis parkeren op de openbare 
weg. 
 

Kadastrale gegevens Gemeente: Hagestein 
Sectie: D 
Nummer: 124  
Groot: 4.895 m² 
 

Energielabel Het kantoorgebouw heeft een energielabel B. 
 

Opleveringsniveau en 
voorzieningen 
 

Het kantoorgebouw zal (schoon en ontruimd) worden 
opgeleverd met de volgende voorzieningen:  
 

‐ entree;   

‐ luchtbehandeling;   

‐ CV middels Mitsubishi VRF warmtepomp installatie; 
‐ kabelgoten voorzien van data-, elektrabekabeling en WCD’s;   

‐ systeemplafonds voorzien van verlichting;   

‐ huidige wanden;   

‐ huidige vloerbedekking;   

‐ ontvangstbalie;  

‐ pantry per verdieping;  

‐ toiletgroep per verdieping; 
‐ bedrijfskantine;  

‐ deels te openen draai-/kiepramen voorzien van isolatieglas;  

‐ dubbele meterkast voorzien van gas-, elektra-, water- en 
telefonieaansluitingen;  

‐ lift; 

‐ noodverlichting;  
‐ patchkast;  

‐ verhard buitenterrein middels grove klinkerbestrating; 

‐ omheind buitenterrein met hekwerk.  
  

Bestemming Conform bestemmingsplan “De Biezen – De Hagen” is de 
bestemming ‘gemengd’. 
 
De voor ‘gemengd’ aangewezen gronden zijn onder andere 
bestemd voor: bestaande kantoren en/of zakelijke 
dienstverlening alsmede bedrijven tot en met categorie 3.2. 
 
Een bestemming kan aan verandering onderhevig zijn. 
Raadpleeg derhalve voor de actuele gegevens de website 
ruimtelijkeplannen.nl, de website van de betreffende 
gemeente of neem contact op met ons kantoor. 
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Koopprijs € 1.995.000,- kosten koper. 
 

Milieu Het is verkoper niet bekend dat er in het gebouw asbest is 
verwerkt ofwel verontreiniging aanwezig is. 
 

Notaris Ter keuze van koper. 
 

Aanvaarding In overleg. 
 

Zekerstelling Er zal door koper een waarborgsom gestort worden ter grootte 
van 10% van de koopsom.  
 

Baten en lasten Verrekening lasten (zakelijke lasten, te weten onroerende 
zaakbelasting, waterschapslasten, rioolrecht) voor zover het 
betreft het eigendom van de onroerende zaak. 
 

Overdrachtsbelasting De overdrachtsbelasting komt voor rekening van koper en 
koper zal aan verkoper uitkeren het verschil tussen enerzijds 
het bedrag dat aan overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn 
zonder vermindering van de heffingsgrondslag en anderzijds 
het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. 
 

Rechten en verplichtingen Koper aanvaardt het gekochte en de daarbij behorende grond 
inclusief alle bijzondere lasten en beperkingen, kwalitatieve 
rechten en verplichtingen, kettingbedingen e.d. blijkende 
en/of voortvloeiende uit de laatste akte(n), vrij van 
hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. 
 

Overige voorwaarden en 
condities 

Koopovereenkomst op basis van het standaardmodel van de 
Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de 
Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerend goed 
(NVM). 
 

Bijzonderheden De verkoop geschiedt onder het voorbehoud van gunning door 
eigenaar. 
 

WWFT Ons kantoor en onze dienstverlening is onderhevig aan de 
WWFT. (Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van 
Terrorisme). 
Wij dienen derhalve van iedere koper verplicht de identiteit te 
identificeren en te verifiëren alsmede de herkomst van het 
vermogen vast te stellen alvorens een onderhandeling aan te 
kunnen gaan.  
Bij een natuurlijk persoon ontvangen derhalve bij een bieding 
graag een kopie legitimatiebewijs en een verklaring omtrent 
de herkomst van het vermogen. 
Bij een rechtspersoon ontvangen wij op voorhand graag een 
recent uittreksel Kamer van Koophandel, UBO verklaring, 
verklaring herkomst vermogen en de identiteitsbewijzen van 
alle UBO('s). 
Wij zijn verplicht een cliëntonderzoek uit te voeren naar alle 
UBO's alvorens biedingen in behandeling te kunnen nemen. 
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Plattegrond begane grond 
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Plattegrond begane grond – 3D 
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Plattegrond berging 
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Kadastrale kaart 
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