Objectinformatie
Valkenburg
Voorschoterweg 49-J

Algemeen
Te huur
Te huur een nieuwbouw bedrijfsunit, gelegen in het nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouw “DE
BRON”, aan een drukke, doorgaande weg van Leiden naar Valkenburg.
De bedrijfsunit maakt onderdeel uit van een nieuwbouwproject waar 23 bedrijfsunits in een
verzamelgebouw met strakke en moderne uitstraling.
Deze bedrijfsunit is zéér geschikt voor een onderneming die toe is aan een nieuwe stap of extra
vestiging, en zeker ook voor een ZZP’er.
De 1e verdieping is deels te huren. Een klein deel blijft in gebruik van de verhuurder.

Ligging en bereikbaarheid
Gelegen op een strategisch, goed bereikbare locatie.
Direct naast Bristol en de Kwantumhallen en schuin tegenover het grote parkeerterrein aan het
Valkenburgs Meer.
Ligt op zéér korte afstand van de A-44 (Amsterdam – Den Haag) en de kustweg N206 naar Hillegom.
Momenteel wordt er gewerkt aan de Rijnlandroute. Dat is een verbindingsweg tussen de A4 en de
A44 die gaat zorgen voor een snellere verbinding. Diverse busverbindingen liggen op loopafstand.

Indeling en oppervlakte
De bedrijfsunit is in totaal circa 118 m², is te bereiken via een binnenstraat.
Begane grond circa 73 m²: Bedrijfsruimte met elektrische overheaddeur, aparte loopdeur naar hal en
trap naar verdieping.
Er is verder een keukenblok met koelkast en een apart toilet aanwezig.
1e verdieping circa 45 m²: Aan de achterzijde is een casco ruimte, die voor zou als kantoorruimte,
opslagruimte etc. Aan de voorzijde bevindt zich de ruimte die niet beschikbaar is.
De verdiepingsvloer is van hout.
De bedrijfsunit is solide gebouwd met duurzame materialen.

Wijze van oplevering
Het geheel wordt hagelnieuw en deels casco opgeleverd.

Parkeervoorzieningen
Voor de bedrijfsruimte mag alleen maar uitsluitend worden in- en uitladen.
Parkeren is mogelijk op het tegenover gelegen, grote parkeerterrein.

Huurprijs
De huurprijs bedraagt € 1.250,= per maand, exclusief BTW, water en elektra.
Huurtermijn
5 + 5 jaar, eventueel kortere huurperiode is bespreekbaar.

Huurbetaling
Per maand vooruit.
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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
In overleg.
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Foto’s
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Artist impressie en tekeningen
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Situatie locatie
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Bestemmingsplan
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Artikel 5 Bedrijf
5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:












ter plaatse van de aanduiding "b<=1": bedrijven uit ten hoogste categorie 1 van de
Staat van Bedrijfsactiviteiten "bedrijventerrein";
ter plaatse van de aanduiding "b<=2": bedrijven uit ten hoogste categorie 2 van de
Staat van Bedrijfsactiviteiten "bedrijventerrein";
ter plaatse van de aanduiding "b<=3.1": bedrijven uit ten hoogste categorie 3.1 van de
Staat van Bedrijfsactiviteiten "bedrijventerrein";
ter plaatse van de aanduiding "b<=3.2": bedrijven uit ten hoogste categorie 3.2 van de
Staat van Bedrijfsactiviteiten "bedrijventerrein";
ter plaatse van de aanduiding "b<=4.1": bedrijven uit ten hoogste categorie 4.1 van de
Staat van Bedrijfsactiviteiten "bedrijventerrein";
ter plaatse van de aanduiding "detailhandel perifeer": uitsluitend een
detailhandelsbedrijf in woonartikelen;
ter plaatse van de aanduiding "detailhandel": uitsluitend een detailhandelsbedrijf in
schoenen en kleding en sport;
ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - agribusiness": uitsluitend
agribusiness bedrijven uit ten hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten
"Bedrijventerrein";
ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning" (bw): een bedrijfswoning;
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals laad- en losvoorzieningen,
groen-, parkeer-, nutsvoorzieningen en water.

5.2 Bouwregels

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










bedrijfsgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
de goothoogte en de bouwhoogte van de gebouwen bedragen ten hoogste het met de
maatvoeringaanduiding aangegeven hoogte: indien geen maatvoering is aangegeven
geldt een maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 5 m. en 8 m.;
de totale oppervlakte van gebouwen en overkappingen bedraagt ten hoogste het met de
maatvoeringaanduiding aangegeven bebouwingspercentage van het bouwperceel;
indien geen bebouwingspercentage is aangegeven, geldt een bebouwingspercentage
van 100 van het bouwperceel;
de afstand van gebouwen tot de perceelgrens bedraagt 3 m;
indien gebouwen op een bouwperceel niet aaneen worden gebouwd, geldt een
onderlinge afstand van ten minste 3 m;
voor bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning" geldt dat:
o bedrijfswoningen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding
"bedrijfswoning" worden gebouwd;
o de inhoud van de bedrijfswoning bedraagt niet meer dan 500 m³, tenzij op het
tijdstip van het ter inzage leggen van het ontwerp van het plan een woning met
een grotere inhoud aanwezig was, dan mag de inhoud niet meer bedragen dan
bedoelde grotere inhoud;
14
www.immo-rijnstede.nl













van de bedrijfswoning mag de oppervlakte van een hellend dakvlak maximaal 25°
worden doorbroken met dakkapellen en dakvensters met dien verstande dat daar waar
het dakvlak doorloopt over meerdere verdiepingen, slechts een dakkapel is toegestaan
op het dakvlak van de onderste verdieping en is voorzien van een plat dak;
in afwijking van het bepaalde in artikel 25.3 mag de bestaande dakhelling van een
bedrijfswoning worden vergroot tot maximaal 52° mits:
o de goothoogte van de voor- of zijgevel van de woningen niet meer bedraagt
dan 5 m. en er geen aanduiding "plat dak" is opgenomen op de verbeelding, en
o het een vrijstaande woning betreft die ten minste 2 m. van de aangrenzende
woning of gebouwen staat, of
o het een twee-aaneengebouwde woning betreft waarvan de andere woning reeds
een grotere hellingshoek heeft, of
o het een woning betreft in een bouwvlak waarvan reeds een woning een
dakhelling heeft die groter is dan 45%, of
o het een woning betreft die is voorzien van een dwarskap.
in afwijking van artikel 25.3 mag de bestaande dakhelling van een mansardekap bij
een bedrijfswoning worden vergroot tot maximaal 70° mits:
o het het eerste deel van het dakvlak betreft;
o de helling van het tweede dakvlak naar de nok minimaal 20° en maximaal 45°
bedraagt;
op aan- en uitbouwen en bijgebouwen voorzien van een plat dak zijn dakterrassen dan
wel balkons toegestaan en zijn borstweringen toegestaan met een maximale hoogte
van 1 m.;
het gezamenlijk oppervlak van de aan- en uitbouwen, overkappingen en bijgebouwen
bij de bedrijfswoning bedraagt ten hoogste 50 m2 met een maximale goot- en
bouwhoogte van respectievelijk 3,25 en 4,5 m.;
in afwijking van het bepaalde in lid a mogen erkers worden gebouwd en gelden de
volgende regels:
o de breedte van erkers ter plaatse van de voorgevel van woningen bedraagt ten
hoogste 60% van de voorgevel van het hoofdgebouw tot een maximum van
3.60 m.;
o de breedte van erkers ter plaatse van de zijgevel van woningen bedraagt ten
hoogste 30% van de zijgevel van het hoofdgebouw tot een maximum van 3 m.;
o de goothoogte bedraagt ten hoogste 3 m.;
o de diepte bedraagt ten hoogste 1,2 m.;
o de afstand tot de openbare weg bedraagt ten minste 2 m.;
o de afstand tot de zijdelingse perceelgrens bij vrijstaande woningen bedraagt ten
minste 2 m.;
o de afstand tot de zijdelingse perceelgrens aan de vrije zijde bij twee-aan-een
gebouwde woningen bedraagt ten minste 2 m..

5.2.2 Bouwwerken, geen gebouw zijnde







de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel van het hoofdgebouw
bedraagt ten hoogste 1 m.;
bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 3 m.;
de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, bedraagt ten hoogste
3 m.;
overkappingen worden binnen het bouwvlak gebouwd;
de bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt ten hoogste 6 m., waarbij geldt dat per
bouwperceel ten hoogste drie vlaggenmasten mogen worden geplaatst;
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de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt ten hoogste 5 m..

5.3 Specifieke gebruiksregels

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels:







per bedrijf wordt ten hoogste 25% van de bruto vloeroppervlakte als niet-zelfstandig
kantoorvloeroppervlakte gebruikt, met een maximum van 400 m2;
prostitutie is niet toegestaan;
detailhandel is niet toegestaan, met uitzondering van het perceel met de
aanduidingsvlakken "sb-dhp" en "sb-dh";
indien het gebruik van de onder lid c genoemde detailhandelsbedrijven gedurende
minimaal één jaar is gestaakt, mogen deze gronden niet meer ten behoeve van een
detailhandelsbedrijf in gebruik worden genomen;
opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 4 m. is op onbebouwde
gronden niet toegestaan.

5.4 Afwijken van de gebruiksregels
5.4.1 Afwijken van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein'

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van lid 5.1:




om bedrijven toe te laten uit ten hoogste twee categorieën hoger dan genoemd in lid
5.1, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de
specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren
tot de categorieën, zoals in lid 5.1 genoemd;
om bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein'
zijn genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving
geacht kan worden te behoren tot de categorieën, zoals in lid 1 genoemd.
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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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