Objectinformatie
NOORDWIJK
Gerleeweg 10

Algemeen
TE HUUR
Betreft een gedeelte in een multifunctionele bedrijfspand, gelegen aan de achterzijde
Het bedrijfspand is omsloten door een afsluitbaar hek .
Thans is er een bedrijfsruimte en/of opslagruimte beschikbaar van circa 883 m².
Het gebouw is thans geheel “Energieneutraal” vanwege toepassing van 100 zonnepanelen.

Ligging en Bereikbaarheid
Ligging in een agrarisch en landelijk gebied, te bereiken via ’t Laantje met aansluiting op de drukke
doorgaande weg de Beeklaan.
Het centrum van Noordwijk en Katwijk is bereikbaar binnen circa 10 minuten.
De oprit de provinciale weg N206 (Haarlem-Zoetermeer) ligt op zeer korte rij-afstand, die ook
toegang geeft naar de A44 (Amsterdam-Den Haag). Er gewerkt aan een snellere en rechtstreekse
verbinding tussen de A44 en A4 (De Rijnlandroute).
Op korte loopafstand bevinden zich een aantal busverbindingen.
In de directe omgeving wordt er momenteel nog nieuwbouw, zowel bedrijfsmatig als woningbouw
gerealiseerd.
In de directe omgeving bevindt de Tennishal Noordwijk en diverse bedrijventerreinen.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan die thans geldt is: Bedrijf: Handels en exportbedrijf.
Geschikt voor droge en schone producten. Geen vloeibare en gevaarlijke stoffen.

Indeling en Oppervlakte
Het geheel bestaat uit een bedrijfsruimte c.q. opslagruimte van circa 883 m² die zich kenmerkt door
een zeer grote, vrije overspanning met lichtstraat en 1 of 2 overheaddeuren. De reeds bestaande
stellingen worden mee verhuurd en kunnen gebruikt worden.
In overleg met de verhuurder, kan er eventueel ook gebruik worden gemaakt van de sanitaire
voorzieningen, de kantine en kan er een kantoorruimte bij worden gehuurd.

Parkeervoorzieningen
Op eigen terrein uitstekende, ruime parkeer- en rangeermogelijkheden op verhard buitenterrein.
Parkeervoorzieningen aanwezig, in overleg met de verhuurder te gebruiken.

Wijze van oplevering / Opleveringsniveau
Het pand wordt in de huidige staat opgeleverd:
- Krachtstroom;
- Verwarming;
- Overheaddeur.
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Huurprijs bedraagt € 65,= per m² per jaar, exclusief BTW (€ 57.395,= per jaar exclusief
BTW) en voorschot energiekosten.
Huurtermijn
5 + 5 jaar, eventueel kortere huurperiode bespreekbaar.

Huurbetaling
Per maand vooruit.

Zekerheidstelling
Waarborgsom ter waarde van drie maanden huur inclusief BTW.

Huurovereenkomst
Het huurcontract zal vervaardigd worden op basis van het standaard model Raad van Onroerende
zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).
Zekerheidstelling

BTW
De huurprijs wordt belast met de geldende omzetbelasting. Huurder en verhuurder opteren voor
een BTW belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe BTW wetgevingsvoorstelling huurder
niet aan het criterium “meer dan 90 % BTW belaste prestaties verricht” voldoet, en zodoende
het verzoek om BTW belaste verhuur niet geaccepteerd wordt, dan zal de huurprijs worden
verhoogd met een nader door verhuurder vast te stellen percentage.

Huurprijsindexering
De indexering geschiedt jaarlijks (voor het eerst één jaar na huuringangsdatum) aan de hand van het
consumentenprijsindexcijfer (CPI Alle Huishoudens) zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor
de Statistiek.

Aanvaarding
Het object is in overleg te aanvaarden.
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Foto het gedeelte wat te huur is
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Overzicht te huren gedeelte
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Luchtfoto
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Bestemmingsplan “semi agrarisch en landelijkgebied”,
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Artikel 15 Bedrijf - Handels- en exportbedrijf
15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Handels- en exportbedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:





handels- en exportbedrijven;
de teelt van bollen bij wijze van neventak;
ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - wintertennis': tevens een
indoortennisbaan;
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water op perceelsniveau,
nutsvoorzieningen, parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en
toegangswegen.

15.2 Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:





gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, mogen uitsluitend binnen het
bouwvlak en ten dienste van de bestemming worden gebouwd;
het bepaalde onder a is niet van toepassing op erf- en terreinafscheidingen;
het aantal bedrijfswoningen per bouwvlak bedraagt 1 tenzij anders middels de
aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' is aangegeven;
overigens geldt het volgende:
max. oppervlak max.
per bouwvlak
inhoud

bedrijfswoning (inclusief aan-,
uitbouwen)
bijgebouwen en overkappingen
50 m²
bij de bedrijfswoning
bedrijfsgebouwen en kassen

-

erf- of terreinafscheidingen:
voor
de
voorgevel
buiten
bouwvlakken
- overige plaatsen
overige bouwwerken, geen
gebouw zijnde

-

max.
goothoogte

max.
bouwhoogte

750 m³

5m

9m

3m

-

bestaand +
8m*
10%
-

-

-

-

10 m *
1
1
2m

m
m

3m

- = Niet van toepassing
* Tenzij anders middels de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte' is aangegeven.
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15.3 Afwijken van de bouwregels
15.3.1 Ten behoeve van overschrijding bouwgrenzen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de op de verbeelding
aangegeven begrenzing van een bouwvlak en het bepaalde in lid 15.2 onder a, met
inachtneming van het volgende:








overschrijding van het bouwvlak is alleen toelaatbaar, voor zover een doelmatige
bedrijfsvoering dit noodzakelijk maakt; hiervan is in ieder geval sprake, indien de
overschrijding van het bouwvlak vanwege de milieuwetgeving is vereist;
het bouwvlak mag eenmalig worden overschreden met niet meer dan 25 m, met dien
verstande dat het maximum oppervlak van de overschrijding ten hoogste 100 m²
bedraagt en hiermee de bestemmingsgrens niet wordt overschreden;
van de bevoegdheid tot afwijken wordt uitsluitend gebruikgemaakt indien de
omliggende (agrarische) bedrijven niet onevenredig in hun bedrijfsvoering worden
beperkt;
er dient voorzien te worden in een adequate landschappelijke inpassing waarbij de
bestaande natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarden niet onevenredig
worden aangetast.

15.3.2 Ten behoeve van overschrijding maximum inhoud van bedrijfsgebouwen en kassen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de op de verbeelding
aangegeven begrenzing van een bouwvlak en het bepaalde in lid 15.2 onder d, om de maximum
inhoud voor bedrijfsgebouwen en kassen te vergroten, met inachtneming van het volgende:







uitbreiding dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;
bouwen buiten het bouwvlak is uitsluitend toegestaan indien vergroting binnen het
bouwvlak niet mogelijk is, met dien verstande dat de bestemmingsgrens in geen geval
wordt overschreden;
de landschappelijke kwaliteit dient niet significant te worden aangetast;
de omliggende (agrarische) bedrijven worden niet onevenredig in hun bedrijfsvoering
beperkt;
initiatiefnemer dient aan te tonen dat het uit te breiden bedrijf geen mogelijkheden
heeft om zich op een bedrijventerrein te vestigen.

15.3.3 Ten behoeve van een eerste bedrijfswoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 15.2
onder a en/of c ten behoeve van de bouw van een 1e agrarische bedrijfswoning, met
inachtneming van het volgende:




afwijken is uitsluitend toegestaan indien er sprake is van een volwaardig bedrijf waar
permanente toezicht vereist is;
de bedrijfswoning dient noodzakelijk te zijn, wat betekent dat het bedrijf zonder
bedrijfswoning ter plaatse op langere termijn redelijkerwijs niet te exploiteren is;
afwijken is uitsluitend toegestaan indien er nog niet eerder een agrarische
bedrijfswoning aan de gronden gerelateerd is geweest;
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de initiatiefnemer dient met een schriftelijk advies van een agrarisch deskundige aan te
tonen dat aan het gestelde onder a en b wordt voldaan;
de nieuwe woning dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn;
de bedrijfswoning mag geen onevenredige beperking opleveren voor de
bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling van omliggende (agrarische) bedrijven.

15.4 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik geldt de volgende regel:




het oppervlak van gronden in gebruik voor de bedrijfswoning inclusief bijbehorende
erven en tuinen bedraagt ten hoogste 1.000 m²;
paardenbakken zijn niet toegestaan;
het gebruik als indoortennisbaan zoals bedoeld in lid 15.1 onder c vindt uitsluitend
plaats in de periode van 1 oktober tot 1 april

15.5 Afwijken van de gebruiksregels
15.5.1 Ten behoeve van paardenbakken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 15.4 om
paardenbakken toe te staan, met inachtneming van het volgende:






paardenbakken zijn uitsluitend toegestaan voor zover gelegen binnen het bouwvlak en
binnen het woonkavel;
de afmeting van een paardenbak bedraagt ten hoogste 800 m²;
de afstand tussen de paardenbak en de bestemmingsvlakken van derden of agrarische
bouwvlakken bedraagt ten minste 25 m;
lichtmasten zijn niet toegestaan;
er dient voorzien te worden in een adequate landschappelijke inpassing.
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Gebruikelijk na een bezichtiging
1. Na de bezichtiging heeft u een indruk gekregen van het object, maar vast ook vragen die u
toch nog niet gesteld heeft. Dit is niet erg, u kunt contact met ons opnemen via ons e-mail
adres: info@immo-rijnstede.nl of per telefoon: 071-5281414.
2. U kunt ook nadenken over een eventueel voorstel. Heeft u wensen of eisen, geef deze dan aan
ons door. Wij kunnen uw voorstel dan bespreken met onze opdrachtgever.
3. Wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op, als u een voorstel heeft gedaan. Uw
voorstel hebben wij dan al besproken met onze opdrachtgever en wij kunnen u informeren of
uw voorstel wel of niet akkoord is en/of een reactie daarop geven.
4. Zodra er overeenstemming is bereikt stellen wij een huur- of koopovereenkomst op. Deze
overeenkomst sturen wij ter goedkeuring in concept naar alle betrokken partijen. Zo kunnen
alle partijen de overeenkomst en de gemaakte afspraken goed nalezen.
5. Hierna volgen er nog verschillende stappen in het traject waar wij u goed zullen begeleiden.
Heeft u hier op voorhand al vragen over, neem dan gerust contact met ons op via ons e-mail
adres: info@immo-rijnstede.nl of per telefoon: 071-5281414.
6. Zodra alle documenten akkoord zijn maken wij een afspraak voor ondertekening.
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IMMO Rijnstede is actief bij:






koop & verkoop
huur & verhuur
bemiddeling & advies op vastgoedgebied
portefeuille management
taxaties / waardebepalingen

Sterk geconcentreerd
IMMO Rijnstede concentreert zich op de markt van het commercieel vastgoed met name in de
Randstad, met de focus op Leiden. Leiden ligt immers midden in de Randstad, op een kruispunt van
hoofdwegen. Niets van de marktontwikkelingen binnen dat gebied ontgaat IMMO Rijnstede.
Dat is maar goed ook, want het aanbod van goede bedrijfshuisvesting binnen deze regio is erg
veelzijdig. Dat heeft alles te maken met de grote aantrekkingskracht van dit gebied: gunstig gelegen
ten opzichte van Amsterdam, Schiphol en Den Haag.

To the point
IMMO Rijnstede bestaat reeds vanaf 2000 en heeft een beperkt personeelsbestand met mensen die
to the point, functioneel en professioneel zijn.
Met een zeer uitgebreid netwerk aan hechte contacten binnen het bedrijfsleven en bij lokale
overheden. Die contacten dragen er zeer toe bij dat IMMO Rijnstede permanent goed geïnformeerd
is. IMMO Rijnstede is als business class makelaar actief. Zij helpt de meest uiteenlopende profit en
non-profit organisaties aan de gewenste accommodatie.

Gerenommeerd
IMMO Rijnstede wordt, sinds 1 april 2000, geleid door Bert van der Velden, die al vanaf 1983 actief is
in de bedrijfsmakelaardij en zich mag verheugen in een onberispelijke reputatie, welke hij ook in de
toekomst wil vasthouden. Achter de naam IMMO Rijnstede staat dus wel heel wat ervaring.
Naast ervaring is er ook deskundigheid. Het team van IMMO Rijnstede wil zich onderscheiden met
begrippen als: customer satisfaction, oplossingsgericht, snel, alert, integer, allround en betrokken.

Uw partner in Business
Als gebruiker van vastgoed merkt u dat de dynamiek van uw organisatie nog wel eens in conflict kan
zijn met de inflexibiliteit en immobiliteit van vastgoed. Uw huisvesting past niet meer of voldoet niet
meer aan de wensen van uw organisatie. IMMO Rijnstede is de onafhankelijke adviseur voor de
huisvesting van uw organisatie.
Als eigenaar merkt u dat de stedelijke ontwikkelingen hun invloed uitoefenen op het statische
vastgoed. Het vinden en behouden van de juiste huurders of tijdig inspringen op
omgevingsveranderingen zijn essentieel voor de waarde van uw bezit. IMMO Rijnstede is ook hierbij
uw onafhankelijke adviseur voor een optimaal rendement van uw vastgoed.
Juiste bedrijfshuisvesting is geen kwestie van geluk!!
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IMMO Rijnstede B.V.

Voor nadere inlichtingen en/of een vrijblijvende bezichtiging, kunt u contact met ons opnemen:
Haagweg 51
2321 AC Leiden
TEL: 071-528 14 14
info@immo-rijnstede.nl
www.immo-rijnstede.nl

Onze aanbiedingen geschieden vrijblijvend en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging tot
het doen van een bod of om in onderhandeling te treden.
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