
VERKOOPINFORMATIE
Parmentierplein 20 te Rotterdam



KERNGEGEVENS

Parmentierplein 20

1.680 m² bedrijfsruimte, 1.270 m² 
kantoorruimte en 544 m² buitenterrein 

Op openbare weg

1.850.000 k.k. 

BTW niet van toepassing

In overleg



Omschrijving

Het gebouw is gelegen in het zeer goed bereikbare bedrijventerrein
Waalhaven, direct gelegen aan de A15 (Gorinchem – Rotterdam –
Europoort).
Het gebouw bestaat uit een grote en kleine hal van in totaal 1.680m²
met buitenterrein van 544m². De totale kantoorruimte bedraagt 1.270
m².
Het complex is gelegen op erfpachtgrond met een jaarlijkse
canonverplichting van €30,191,-- met als einddatum 14-08-2043. De
totale oppervlakte van het perceel bedraagt 2.859m².
Het object is geheel verhuurd.



Locatie/Bereikbaarheid

Het object is gelegen in de Waalhaven te Rotterdam. Met 
haar oppervlakte van 310 ha. is ze het grootste gegraven 
havenbassin ter wereld. De Waalhaven mondt uit in de 
Nieuwe Maas en is daardoor via het Scheur en de Nieuwe 
Waterweg direct met de zee verbonden.

Tot de jaren 90 deed de Waalhaven dienst als overslaghaven 
van met name massagoed en containers. Het was indertijd 
een overslagplaats voor Lash-schepen. De bakken die er nu 
nog liggen worden voornamelijk gebruikt voor opslag. Er zijn 
veel bekende scheepvaartbedrijven gevestigd aan de 
Waalhaven. Men vindt er ook Smit Internationale, die er zijn 
bokken en havensleepboten afmeert. Aan de zuidzijde van 
de Waalhaven hebben ligplaatsen voor de binnenvaart plaats 
gemaakt voor een bedrijventerrein, waar aan de haven en/of 
aan het water gerelateerde bedrijven, zoals Deltalinqs, hun 
kantoor op het opgespoten land hebben laten neerzetten





Objectgegevens

Oppervlakte/indeling
Kantoor: 1.270 m²
Bedrijfshal 1.680 m²
Buitenterrein 544 m²

Huurder Bedrijfsruimt
e

Kantoorruimte Huurprijs 
per jaar

Servicekoste
n

Expirat
ie

Verlengings-
periode

Huurder 1 1.430 m² € 82.272,- geen 31-07-
2025

5 jaar

Huurder 2 250 m² € 9.840,- € 600,- 28-02-
2023

2 jaar

Huurder 3 180 m² € 16.200,- €  4.500,- 31-08-
2025

5 jaar

Huurder 4 140 m² € 11.200,- Onb. 1 jaar

Huurder 5 208 m² € 18.060,- 31-7-
2024

3 jaar

Huurder 6 84 m² € 14.410,- €3.144 30-09-
2024

5 jaar

Huurder 7 30 m² € 2.952,- 31-12-
2021

1 jaar

Huurder 8 158m² €12.936,- 31-7-
2024

3 jaar

Huurder 9 226 m² € 18.060,- 31-7-
2024

3 jaar



Plattegrond



Kenmerken

Walt
De gemiddelde looptijd van de contracten bedraagt 3,2 jaar.

Huurovereenkomst
Conform het standaard ROZ-model Kantoorruimte en 
overige bedrijfsruimte in de zin van 7:230 BW.

Waarborgsom/bankgarantie
Eén week na onvoorwaardelijke overeenstemming dient er 
een waarborgsom gestort te worden ter grootte van 10% 
van de koopsom.

Aanvaarding
In overleg

Neem voor meer informatie contact op met
Schaub & Partners Bedrijfshuisvesting

Vraagprijs:
1.850.000,-- K.K.

BTW is niet van toepassing

Erfpachtcanon
Het jaarlijkse erfpachtcanon bedraagt € 30.191,-- per jaar.

Einddatum erfpacht
14-08-2043

bouwjaar
1969

Huurinkomsten
€ 187.001 bruto huurinkomsten per jaar





Contact

Voor meer informatie omtrent dit object kunt u contact opnemen met 
Schaub & Partners Bedrijfshuisvesting of kijkt u op onze website 

www.schaub.nl


