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Hoogeveenenweg 29 te N’kerk aan den IJssel. 
 
Volledig geoutilleerde moderne bedrijfshal met een inpandige kantoorruimte en 

afgesloten buitenterrein op het bedrijventerrein Hoogeveenen te N’kerk aan den IJssel. 

Het betreft totaal ca. 840 m² bedrijfsruimte met 360 m² opslag en kantoorruimte en een 

buitenterrein van ca. 620 m². De vloerbelasting bedraagt  2.000 kg/m² en de ruimte is 

voorzien van 2 kraanbanen.  

 

Bedrijventerrein De Hooge Veenen: 

Het bedrijventerrein kenmerkt zich door een verscheidenheid aan bedrijven uit de 

zakelijke dienstverlening, research & development en productiebedrijven. De oppervlakte 

beslaat ca. 26 ha. 

 

Bereikbaarheid: 

Het complex ligt op ca. 500 meter van de A20 (Gouda-Hoek van Holland) en de 

verbindingsweg  N 219 naar de A12 (Utrecht-Den Haag). 

 

Parkeergelegenheid: 

Er is voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. 

 

Oppervlakten: 

 ca. 842 m2 bedrijfsruimte ; 

 ca. 166 m² werkkantoor en opslagruimte op de begane grond 

 ca. 192 m² kantoor- en kantineruimte op de 1ste verdieping 

 ca. 120 m² ruimte op de entresol 

  

en vervolgens is er nog archiefruimte op de 2de verdieping  

 

Buitenterrein: 

De oppervlakte van het buitenterrein bedraagt aan de voor- en zijkant  ca. 620 m². 

De strook buitenterrein naast de bedrijfsruimte is daarbij niet meegeteld  

 

Opleveringsniveau: 

 Monoliet afgewerkte betonvloer; 

 Vloerbelasting 2.000 kg/m²; 

 De vrije hoogte bedraagt  : 7,45 meter 

 Lichtstraten; 

 2 elektrisch bedienbare overheaddeuren; 

 2 kraanbaan met een hefvermogen van 3,2 ton; 

 Opbouw verlichtingsarmaturen; 

 Buitenterrein is geheel voorzien van stelcon platen en hekwerk; 

 Alarmsysteem. 

 

Huurprijs: 

€ 7.250,- per maand te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. 
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Hoogeveenenweg 29 te N’kerk aan den IJssel. 
 

Servicekosten: 

Er zijn servicekosten verschuldigd. De voorschot bijdrage bedraagt € 15,-  per m² per 

jaar te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting. (e.e.a. van het 

gebruik) 

 

De servicekosten omvatten de navolgende leveringen en diensten: 

 Onderhoud van het buitenterrein en groenvoorziening; 

 Vastrecht en gebruik van water (middels tussenmeter); 

 Vastrecht en gebruik van elektra van de gehuurde ruimte (middels tussenmeter); 

 Vastrecht en gebruik van gas van de gehuurde en algemene ruimte(middels 

tussenmeter); 

 Onderhoud airco kantoorruimte; 

 Onderhoud OV-deuren; 

 Glasverzekering; 

 Onderhoud cv-installatie; 

 Onderhoud en keuring kraanbanen; 

 Onderhoudscontract brandblusser(s); 

 5% administratiekosten over de hierboven genoemde punten. 

Na een periode van 6 maanden zal het daadwerkelijke verbruik getoetst worden en het 

bedrag worden bijgesteld.  

 

Huurbetaling: 

Vooruitbetaling per maand. 

 

Oplevering: 

Per direct 

 

Huurtermijn: 

5 jaar + 5 optiejaren. Kortere periode bespreekbaar. 

 

Huurprijsherziening: 

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het 

maandindexcijfer volgens de (2015 = 100), consumentenprijs index (CPI) reeks CPI-Alle 

huishoudens gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien 

verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst geldende huurprijs. 

 

Huurgarantie: 

Voor oplevering van de ruimte te verstrekken ter grootte van een betalingsverplichting 

van minimaal 3 maanden huur, inclusief servicekosten en BTW.  

 

Omzetbelasting: 

Huurder dient bereid te zijn een volmacht aan verhuurder af te geven om mede namens 

hem, huurder, een verzoek te richten tot de Inspectie der Omzetbelasting om de 

huurpenningen te mogen belasten met omzetbelasting. 

Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde gedurende de gehele huurperiode voor 

tenminste het bij de wet vastgestelde minimum percentage of meer gebruikt voor met 

omzetbelasting belaste prestaties. 
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Hoogeveenenweg 29 te N’kerk aan den IJssel. 
 

 

Locatiekaart 

 

 
 

 

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 

 

Van der Panne woning- & bedrijfsmakelaardij b.v. 

Dorpsstraat 9 

2912 CA Nieuwerkerk aan den IJssel 

Tel. nr. 0180- 33 22 22 

 

Bezoek ook onze website: www.vdpanne.nl 

E-mail: info@vdpanne.nl 
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