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Vrijblijvende Projectinformatie  

 

TE KOOP 

Bedrijfsgebouw(en) op perceel ca. 3.834m² 

 

Strijkviertel 36A, 38, 38A en 40 te Utrecht (De 

Meern) 
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ADRES 

Strijkviertel 36A, 38, 38A en  40 (3454 PM) Utrecht (De Meern)  

 

ALGEMEEN 

Het perceel is gelegen aan de Strijkviertel en totaal groot ca. 3.834 m² waarvan ca. 1.736 m² 

bebouwd oppervlak verdeeld over 3 gebouwen. Aan de voorzijde van het perceel bevindt de 

zogenaamde voormalige bedrijfswoning/bungalow (in gebruik als kantoor) en verder op het terrein 

gebouw A en gebouw B (in gebruik als bedrijfsruimte, magazijn, showroom en kantoorruimte). Op 

eigen terrein zijn er ongeveer 40 parkeerplaatsen aanwezig. Gebouw B is voorheen gebruikt als 

auto- schadewerkplaats en is o.a. voorzien van een professionele spuitcabine.  

 

LIGGING EN BEREIKBAARHEID 

Het bedrijfsgebouw is gelegen op bedrijventerrein Oudenrijn.  Bedrijventerrein Oudenrijn is een 

bedrijventerrein van circa 74 hectare en ligt in het westen van Utrecht. Kenmerkend voor Oudenrijn 

zijn de verschillende bedrijven: u vindt er bedrijven uit de handel, transport en industrie. Daarnaast 

zijn er een aantal solitaire kantoorpanden gevestigd. 

 

Het terrein is goed bereikbaar dankzij de aansluiting op de A2 en de A12. Op het noordelijk deel van 

het bedrijfsterrein zijn twee Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) verbindingen aangelegd met een 

verknoping. Op 1 april 2014 heeft het terrein het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald. Zie de 

website van de Bedrijvenkring Oudenrijn voor meer informatie. 

 

OPPERVLAKTE 

Het voor verkoop beschikbare object betreft een tweetal bedrijfs-/kantoorgebouwen en een bungalow 

met erf, grond en verdere aanbehoren, met een totaal vloeroppervlak van circa 1.805 m² v.v.o., 

onderverdeeld als volgt: 

 

Gebouw A (A1 + A2), ca. 763 m²: 

circa 457 m² bedrijfsruimte; 

circa 174 m² showroom-/bedrijfsruimte; 

circa   63 m² kantoor-/overige ruimte; 

circa      69 m² overdekte tussenruimte. 

 

Gebouw B, ca. 919 m²: 

circa 320 m² bedrijfsruimte B1; 

circa 320 m² bedrijfsruimte B2; 

circa 182 m² magazijnruimte met spuitcabine; 

circa   97 m² kantoor-/overige ruimte. 

 

Bungalow (voormalige bedrijfswoning): 

circa 108 m² bungalow. 

 

De vermelde metrages zijn uitsluitend indicatief. Het object is niet conform de meetnorm van het normblad 

NEN2580 ingemeten en derhalve kan geen enkel recht worden ontleend aan de genoemde metrages. 
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KADASTRALE GEGEVENS 

Het object is kadastraal bekend als: 

Gemeente : Oudenrijn 

Sectie  : A  

nummer(s) : 2128, 3881, 3880, 2124 

Groot  : totaal 3.834m² (480 m², 847 m², 347 m² en 2.160 m²). 

 

BESTEMMING 

Op de plankaart is het object aangemerkt met bestemming “’Bedrijven, categorie 3.2”. Ter plaatse 

van de aanduiding 'geluidzone industrie' ligt de rond het industrieterrein gelegen zone als bedoeld in 

artikel 41 van de Wet geluidhinder buiten welke zone de geluidbelasting vanwege het industrieterrein 

de waarde van 50dB(A) niet te boven mag gaan. Eveneens staat er op de plankaart de aanduiding 

(dhv) detailhandel Volumineus. 

 

Voor nadere informatie omtrent de bestemming en gebruikersmogelijkheden verwijzen wij u naar de 

gemeente Utrecht. 

 

OPLEVERINGSNIVEAU  

Het object wordt opgeleverd in de huidige gebruikte, bouwkundige en technische staat, vrij van huur 

en gebruik. 

 

PARKEREN  

Ruime parkeergelegenheid op eigen terrein aanwezig, zowel aan de voorzijde als de achterzijde van 

het gebouw. Er zijn circa 30 parkeerplaatsen op eigen terrein. 

 

ENERGIELABEL 

Voor zover noodzakelijk zal er voor dat deel een energielabel worden aangeleverd. 

 

KOOPPRIJS 

€ 1.250.000,- kosten koper. Er is geen BTW van toepassing. 

 

Alle kosten verbonden aan de eigendomsoverdracht, waaronder te verstaan de notariële kosten (o.a. 

koopovereenkomst, akte van levering), kadastraal recht, verschuldigde overdrachtsbelasting, 

eventuele omzetbelasting en de kosten wegens de levering en overdracht van het verkochte zijn 

voor rekening van koper. 

 

ONDERMAAT/OVERMAAT 

Indien de opgegeven grootte (ondermaat/overmaat) van de onroerende zaak niet juist is,              

ontleent geen van partijen daaraan rechten. 
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AANVAARDING/LEVERING 

De onroerende zaak wordt leeg en ontruimd geleverd, vrij van huur en gebruik, in de huidige 

gebruikte bouwkundige, technische en milieukundige staat, de staat “as-is, where-is” met alle daarbij 

behorende rechten en aanspraken, lasten en beperkingen, zichtbare en onzichtbare gebreken, 

heersende en lijdende erfdienstbaarheden, en kwalitatieve rechten en plichten, doch vrij van 

hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. De koper dient kennis te nemen van de inhoud van 

de laatste akte van levering. Het is bespreekbaar om de huidige huurders over te dragen. 

 

MILIEU 

Het is de verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt 

van het beoogde gebruik, dan wel kan leiden tot een verplichting tot sanering of andere maatregelen, 

en dat er ondergrondse tanks voor het opslaan van (vloei-)stoffen aanwezig zijn. Het is de verkoper 

niet bekend dat er (bouw-)materialen zijn toegepast die op enigerlei wijze schadelijk zijn voor mens 

of milieu of  agressief zijn ten opzichte van andere toegepaste materialen. Koper aanvaardt de 

milieukundige toestand van de onroerende zaak in de huidige staat en vrijwaart verkoper voor 

eventuele aanspraken van derden ter zake. Verontreinigings- en restrisico van de bijbehorende 

grond en grondwater, alle eigenschappen en verontreinigingen, de eventuele aanwezigheid van 

asbesthoudende stoffen en/of schadelijke materialen en/of stoffen, zowel de bekende als de 

onbekende, komen voor rekening en risico van koper. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken, 

claims en verplichtingen te dier zake. Verkoper zal een  bodemrapport  d.d. 5 maart 2009 uitgevoerd 

door Van Dijk Geo-  en milieutechniek. 

 

NOTARISKANTOOR 

Koper is vrij om te bepalen welk notariskantoor zal worden belast met het opmaken van de 

koopovereenkomst en de notariële akte van levering.  

 

KOOPOVEREENKOMST 

In de op te maken koopovereenkomst zullen de gebruikelijke bepalingen worden opgenomen. 

Daarnaast zullen de koopovereenkomst en de akte van levering die bedingen bevatten die de notaris 

nodig acht en normaal gebruikelijk zijn. 

 

ZEKERHEIDSSTELLING 

Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst  een bankgarantie te 

stellen van 10% van de koopsom aan het notariskantoor. 

 

AANVAARDING 

In overleg. 

 

Bijlagen:  - plattegrondtekening(en); 

 - kadastrale kaart; 

 - bestemmingsplaninformatie; 

 - locatieplattegrond. 
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De volgende bescheiden kunnen op aanvraag worden verstrekt:  

 kadastraal uittreksel; 

 eigendomsbewijs; 

 bodemonderzoek; 

 bestemmingsplaninformatie. 

 

Bijzonderheden 

Deze objectinformatie  is geheel vrijblijvend en mag niet worden beschouwd als een aanbieding of 

offerte en wordt verstrekt onder voorbehoud van goedkeuring door verhuurder c.q. verkoper. Aan de 

in deze brochure vermelde teksten, tekeningen en opgegeven metrages kunnen geen rechten         

worden ontleend. Ten aanzien van de juistheid van de door ons samengestelde gegevens ervan 

kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. In het geval dat onze 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak op uitkering geeft, is aansprakelijkheid beperkt tot 

het bedrag dat in voorkomend geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt. 

 

Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn 

met zorg samengesteld en afkomstig uit ons inziens betrouwbare bron.  

 

 

Nadere informatie: Brecheisen Bedrijfsmakelaars B.V. / IBG 

 Maliebaan 2 

 3581 CM  UTRECHT 

 T: 030 – 233 11 16 

 E: bedrijven@brecheisen.nl 

 W: www.brecheisenbedrijfsmakelaars.nl 
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FOTO’S 
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PLATTEGRONDEN
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KADASTRALE KAARTEN 
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BESTEMMINGSPLANGEGEVENS  
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LOCATIE

 

 

 


