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 TE HUUR BEDRIJFS-/DISTRIBUTIECOMPLEX 
 

Adres Kamerlingh Onnesweg 2 en Laanakkerweg 12a te Vianen  
(4131 PK). 
 

Algemene informatie Dit bedrijfscomplex is gelegen op het bedrijventerrein "De 
Biezen" in Vianen en bestaat uit diverse bedrijfsruimten die 
onderling gekoppeld zijn. Het bedrijfscomplex heeft een 
totaal verhuurbare oppervlakte van circa 12.657 m² verdeeld 
over circa 11.388 m² bedrijfsruimte en circa 1.270 m² 
kantoorruimte. Deze kantoren zijn recent gerenoveerd. 
 
Het bedrijfscomplex beschikt over diverse loadingdocks, 
maaivelddeuren en voldoende parkeren op eigen terrein. Het 
object is op een ruime kavel gelegen van totaal circa  
19.725 m².  
  

Locatie Het complex bevindt zich in de kom van de Rijkswegen A2 en 
de A27 (nabij de op- en afrit). Het object is gelegen in het 
zuidelijk deel van Vianen op het bedrijventerrein "De Biezen".  
 
Ter plaatse bevinden zich veel grootschalige bedrijven. Het 
heeft een gemengd karakter met bedrijven uit de sectoren 
handel, transport, industrie en zakelijke dienstverlening. Op 
het bedrijventerrein is een grote diversiteit aan lokaal tot 
internationaal opererende bedrijven zoals Miele Nederland 
B.V., Makro, Bosal Nederland B.V., Van Vliet Transport, 
Centraal Boekhuis en Kawasaki.   
 

Bereikbaarheid Bereikbaarheid openbaar vervoer  
De bushalte is aan de overkant van de weg gelegen. Deze 
onderhoudt (rechtstreekse) verbindingen met Utrecht Centraal 
Station en Station Houten.  
  
Met eigen vervoer  
De bereikbaarheid van de Kamerlingh Onnesweg is met eigen 
vervoer goed te noemen. Dit komt door de ligging nabij het 
knooppunt Everdingen (Rijkswegen A2 en A27).  
 

Oppervlakte Totaal circa 12.657  m², verdeeld over: 
- circa 11.199 m² bedrijfsruimte 
- circa      189 m² entresol 
- circa   1.270 m² kantoorruimte 
 
Metrage conform NEN2580 meetrapport. Deelverhuur is 
mogelijk: 
Deel A: totaal 6.425 m², waarvan 871 m² kantoorruimte,  
5.365 m² bedrijfsruimte en 189 m² entresol. 
Deel B: totaal 6.205 m², waarvan 395 m² kantoorruimte en 
5.810 m² bedrijfsruimte. 
 
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 
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interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het 
uitvoeren van de meting. 

Parkeren Voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. 
 

Huurprijs Huurprijs bedrijfsruimte  
€ 52,50 per m² per jaar te vermeerderen met BTW.  
  
Huurprijs kantoorruimte  
€ 90,00 per m² per jaar te vermeerderen met BTW.  
 
Uitgangspunt is BTW-belaste verhuur. Derhalve dient 
bovengenoemd bedrag te worden vermeerderd met het van 
toepassing zijnde BTW-percentage. Indien huurder niet aan 
het 90% criterium voldoet, is er van rechtswege sprake van 
omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Alsdan wordt de 
overeengekomen kale huurprijs, exclusief omzetbelasting, 
zodanig verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel 
wordt gecompenseerd. 
 

Constructief / bouwkundig - bouwjaar   : 1986 
- vrije hoogte    : ca. 690 cm 
- vloerbelasting : ca. 1.000 kg/m² 

 

Energielabel Kamerlingh Onnesweg 2:  label A  
Laanakkerweg 12a        :  label A 
 

Opleveringsniveau en 
voorzieningen 
 

De ruimten wordt in de huidige gebruikte staat opgeleverd 
derhalve voorzien van de navolgende voorzieningen:   
Bedrijfsruimte:   
- 6 elektrisch bedienbare overheaddeuren;   
- 12 loadingdocks, waarvan 6 voorzien van levellers;  
- Led verlichtingsarmaturen;  
- Verwarming door middel van gasheaters;  
- Krachtstroomaansluitingen;   
- Lichtstraten;   
- Brandpreventiemiddelen;  
- Buitenverlichting;   
- Sanitaire voorzieningen.  

  
Kantoorruimte:   
- Diverse kantoorkamers;   
- Pantry;   
- Sanitaire voorzieningen;   
- CV installatie voorzien van radiatoren;   
- Systeemplafonds met inbouw verlichtingsarmaturen.   

 
Voorgaand huurder heeft achtergelaten in het gehuurde: 
- Diverse airco units in de kantoren; 
- Inbraakwerende rolluiken achter overheaddeuren. 

 
Voor deze zaken geldt dat ze niet tot het gehuurde behoren en 
dat eventueel inwerkingstelling, onderhoud en/of vervanging 
voor rekening en risico huurder is. 
 
Buitenterrein  
- Verhard; 
- Verlichting. 
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Bestemming Conform bestemmingsplan “De Biezen – De Hagen” 2012 is het 
toegestane gebruik: Bedrijfsactiviteiten tot en met 
milieucategorie 5.1 zoals vermeld in de bij deze regels 
behorende Lijst van toegelaten bedrijfstypen. 
 

Huurprijsaanpassing Jaarlijks, op basis van de wijziging van het 
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) 
reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
 

Huurtermijn 5 jaar met aansluitende verlengingstermijn van telkens  
5 jaar, afwijkende huurtermijnen in overleg. 
 

Opzegtermijn Beëindiging van deze overeenkomst vindt plaats door 
opzegging tegen het einde van een huurperiode met 
inachtneming van een termijn van tenminste 12 maanden. 
 

Betaling Huur en servicekosten en BTW per kwartaal vooruit, door 
middel van automatische incasso.  
 

Servicekosten Nader te bepalen.  
 
Huurder is direct zelfstandig contractant van de 
desbetreffende nutsbedrijven en draagt zorg voor het afsluiten 
van correcte overeenkomsten. 
 

Zekerstelling Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van drie maanden 
huur inclusief servicekosten en BTW. 
 

Aanvaarding Per direct. 
 

Overige voorwaarden en 
condities 

Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de 
verhuurder gebaseerd op het standaard model Raad voor 
Onroerende Zaken (ROZ), aangevuld met verhuurders 
specifieke bepalingen 
 
De in het complex aanwezig bedrijfswoning wordt dichtgezet 
en niet verhuurd. 
 

Voor informatie Waltmann Bedrijfshuisvesting 
Maliebaan 71 
3581 CG Utrecht 
tel: 030 – 66 222 55 
bedrijven@waltmann.nl 
www.waltmann.nl 
 

In collegiale verhuur met Jones Lang Amsterdam. 

 
   
 
 

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele 
aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan .Alle 

opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0620.bp0002-VG02/r_NL.IMRO.0620.bp0002-VG02_2.3.html
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Plattegronden
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Plattegronden 3D 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend bestemd voor geadresseerde en niet bedoeld als een aanbod. Ten aanzien 
van de juistheid kan door Waltmann Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde 

informatie enig recht worden ontleend. 

 
 

 



 
 

Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend bestemd voor geadresseerde en niet bedoeld als een aanbod. Ten aanzien 
van de juistheid kan door Waltmann Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde 

informatie enig recht worden ontleend. 

Overzicht A-B 

  



 
 

Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend bestemd voor geadresseerde en niet bedoeld als een aanbod. Ten aanzien 
van de juistheid kan door Waltmann Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde 

informatie enig recht worden ontleend. 

Meetstaat geheel
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Meetstaat deelverhuur 
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Energielabels 
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Locatiekaart 
 

 
 

  
 
  


