Bouw 3 nieuwe Bedrijfshallen aan Albast straat op Bedrijvent errein Boekelermeer t e Alkmaar

DRIELUIK
Samengesteld Bedrijfscomplex bestaande uit
drie gekoppelde bedrijfsgebouw en op het
bedrijventerrein Boekelermeer te Alkmaar.
Het object:
Het project is een samengesteld bedrijfscomplex bestaande uit totaal drie casco op te leveren
bedrijfshallen m et flexibele indelingsmogelijkheden.
De units A en C hebben een oppervlakte van bruto ca. 1.120 m2 op de begane grond.
De tussenunit B heeft een oppervlakte van bruto ca. 1.038 m2 op de begane grond.
De verdiepingsvloeren bij alle units hebben een bruto oppervlakte van ca 82 m2.
Specifieke w ensen, maat voering of sam envoeging van bedrijfsunit s zijn bespreekbaar!
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Bereikbaarheid:
De bereikbaarheid met het eigen vervoer is uit stekend.
Het bedrijventerrein is bereikbaar met buslijn 163 voor uitgebreide inform atie zie de inform atie op de
websit e van Connexion.
Via de ring Alkmaar naar het noorden en binnen enkele minuten op de A9 richting Haarlem en Amsterdam.
In de nabije toekomst w ordt er aan de zuidkant van de Boekelermeer een aansluiting gerealiseerd op de A9

Oppervlakten:
Unit:

Gebruik Unit

A
Bedrijfsruimt e
B
Bedrijfsruimt e
C
Bedrijfsruimt e
* Koopsom dient te worden vermeerderd met BTW.

M 2 BVO

Koopsom*
2

ca. 1.120 m
ca. 1.038 m 2
ca. 1.120 m 2

€ 1.075.000,- v.o.n.
€ 995.000,- v.o.n.
€ 1.075.000,- v.o.n.

Opleveringsniveau:
Zie technische omschrijving.

Aanvaarding:
De bouw vangt aan indien 2 hallen zijn verkocht. De bouwtijd bedraagt 160 w erkbare dagen.
Juiste planning van de w erkbare dagen wordt door de bouwkundig aannem er opgesteld.

Vrij op naam:
Ligging:
Het bedrijfscomplex is gelegen op het bedrijventerrein Boekelermeer te Alkmaar aan de Albaststraat.

De not ariële kosten voor de koopovereenkomst; de kost en inzake de levering en overdracht van het
verkochte en kadast rale inmet ing zijn voor rekening van verkoper.

Voorbehouden/ disclaimer:
Alhoew el zorgvuldigheid is betracht, wordt voor de inhoud van deze brochure noch door de opdrachtgever,
noch door de opdracht hebbende makelaar enige aansprakelijkheid aanvaard voor onjuist heid van
vermelde gegevens.
De gegevens (bedragen, omschrijvingen e.d.) kunnen zijn verkregen door mondelinge overdracht .
De event ueel in de brochure opgenomen t ekeningen geven vaak de st andaardsit uat ie weer.
Echter, het kan voorkomen dat wijzigingen zijn aangebracht, zodat maten en indelingen niet meer zouden
kunnen overeenkomen met de werkelijke sit uatie.
Door de makelaars wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door ons verplicht
afgeslot en beroepsaansprakelijksheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uit kering geeft .
De koper heeft zijn eigen onderzoeksplicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn.
Wij adviseren u uw eigen NVM -makelaar t e raadplegen.

Kadastrale gegevens:
Gemeente
Alkmaar

Sectie

Nummer
Bekend na oplevering

Soort eigendom
Volledig eigendom met recht van overpad
voor verkeersbewegingen en vlucht wegen.
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Correspondentie- en bezoekadressen:
M akelaar

M akelaar

Ont w ikkelaar

M agneet M akelaars BV

VLIEG Bedrijfsmakelaars O.G.

Uranus Beheer B.V.

Adres

Geesterweg 1M ,
1815 CR Alkmaar

Robijnst raat 7,
1812 RB Alkm aar

Edisonweg 14e b.g.
1821 BN Alkmaar

Telefoon

072-5096070

072-5414141

072-5205782

E-mail

info@magneetmakelaars.nl

bog@vlieg.nl

info@uranusbeheer.nl

Websit e

www.magneet bedrijfsmakelaars.nl

www.vlieg.nl

ww w.uranusbeheer.nl

Algemene voorwaarden
Deze t echnische omschrijving met bijbehorende verkooptekeningen vormen samen een geheel.
Bij event uele verschillen onderling prevaleert het geen dat staat omschreven in deze t echnische
omschrijving voor kopers.
Deze technische om schrijving is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens van
tekeningen, verstrekt door de ontwerper en de adviseurs van dit plan.
Desondanks moet en wij een voorbehoud maken t en aanzien van wijzigingen voortvloeiende uit de eisen
van de overheid en/ of nut sbedrijven.
De ontw ikkelaar/ opdrachtgever is gerechtigd tijdens de bouw die w ijzigingen in het plan aan te brengen,
waarvan de noodzakelijkheid bij de uitvoering blijkt, mits deze w ijzigingen geen afbreuk doen aan waarde,
kwalit eit en bruikbaarheid van de gebouwen (unit s).
Deze wijzingen zullen geen der part ijen enig recht geven t ot het vragen van verrekeningen van mindere of
meerdere kost en.
De op tekening ingeschreven maten zijn circa maten.
De indeling op de situatietekening van het terrein is aan de hand van de laatst bekende gegevens opgezet.
Aan afbeeldingen, t ekeningen en overige informatie in de verkoopbrochure of document at ie van de
makelaar kunnen geen recht en worden ont leend.
De in de verkoopbrochure vermelde/ afgebeelde kleurstellingen zijn bedoeld als indicat ie.

Algemene financieringsinformatie
Voor de koopsommen van de units wordt verwezen naar de prijslijst, de hierin opgenomen prijzen zijn vrij
op naam (v.o.n.) en exclusief B.T.W.
De navolgende post en zijn opgenomen in de koopsommen;
• de bij de units behorende grondkosten en bestratingen
• de bouwkost en en de verzekering t ijdens de bouw
• de overdracht- en notariskosten
• eventuele stijgingen van loon- en materiaalkosten tijdens de bouw
• makelaarscourt age
• aansluitkosten riolering
• bouwleges
• in- en uitritten naar de openbare weg
De navolgende post en zijn niet begrepen in de koopsommen;
• nutsleidingen en aansluitkosten met betrekking tot elektra, water, data en telefonie
• event uele financieringskost en, zoals afsluit provisie en kosten hypot heekakt e
• afbouw van de casco bedrijfsunit
• meer- en minderwerk
• notaris- en kadasterkosten voor een eventuele hypothecaire lening

M eer- en minderwerk
In overleg kan er t ijdens de bouw van het project (vóór de definit ieve oplevering) meerwerk worden
uit gevoerd door de aannemer.
Het is uit geslot en dat derden, anderen dan de aannemer, werkzaamheden uit voeren vóór de definit ieve
oplevering/ sleut eloverdracht van de bedrijfsunit s.

Opties
De volgende opt ies worden aangeboden
- Lichtst raat
- Dakluik
Alleen voor Hal A en C:
- Hoekkozijn met zetwerk kaders en panelen ter plaatse van de kant oren.
De prijzen van de opties zijn afhankelijk van uitvoering, afmeting en aantallen.
Betaling koopsom en aanneemsom
Tussen koper en verkoper (Uranus Beheer B.V.) zal een koopovereenkomst worden geslot en.
De koopsom (grond), t e voldoen bij juridische levering;
De aanneemsom (bouw), te voldoen in term ijnen naarmate de bouw vordert.
M ogelijk wordt de aanneemsom door de nog t e bepalen aannemer recht streeks aan koper gefactureerd.

Inbouw pakket
Het event uele inbouwpakket dat door de koper na het gereedkomen van het casco wordt aangebracht
dient te voldoen aan de gemeentelijke bouwverordening, bouwbesluit, de plaatselijke voorschriften van de
brandweer en de nut sbedrijven.
De bouwaanvraag voor het inbouwpakket en de bijbehorende t ekeningen dient door de koper/ gebruiker
zelf t e worden aangevraagd/ ingediend bij de bet reffende gemeent elijke inst anties.
Koper is zelf verant woordelijk voor de benodigde vergunningen zoals vest igings-, milieu- gebruik- en
hinderw et vergunning.

Bouw 3 nieuwe Bedrijfshallen aan Albast straat op Bedrijvent errein Boekelermeer t e Alkmaar

Eigendom
De bedrijfsunit wordt volledig eigendom van koper.
Hierdoor is het mogelijk om elke bedrijfsruimte apart met een hypotheek te belasten en tevens apart te
verhuren en/ of t e verkopen.
Dit houdt tevens in dat alle kopers afzonderlijk w orden aangeslagen voor de onroerendgoedbelasting,
rioolrecht en waterschapslasten alsmede het vastrecht en gebruikskosten van de nutsvoorzieningen.
De vlucht - en verkeerswegen op het complex zijn individueel eigendom met recht van overpad over en
weer voor alle eigenaren.
Beheervereniging

Er w ordt van uit de ontwikkelaar geen Beheervereniging opgericht.
Indien gewenst zullen de kopers zelf het initiatief moeten nemen voor de oprichting van een
Beheervereniging.

Parkmanagement
Op het Industriet errein de Boekelermeer is een bedrijven vereniging act ief.
De kopers dienen hiervan lid t e worden.
Voor nadere info over de bedrijven vereniging zie de websit e htt p:/ / www.boekelermeer.BIZ
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Technische omschrijving
A.

Onderbouw constructie

01.
Bouw rijp maken
Alvorens met de bouw wordt begonnen is de grond bouwrijp gemaakt, zodat de grond geschikt is voor het
realiseren van het gebouw.
Bij alle grondw erken is ervan uitgegaan dat het terrein, zowel onder- als bovengronds, vrij is van obstakels.
02.
Grondw erk fundering
Ten behoeve van de funderingen worden de nodige grondwerken verricht.
Een kruipruimte onder de gebouwen wordt niet toegepast.
03.
Grondwerk vloeren
Er wordt ontgraven tot voldoende diepte.
De vrijgekomen grond zal over het t errein uit gespreid worden; overt ollige grond zal worden afgevoerd.
04.
Aanwijzingen
Het uitzetten van het bouwplan geschiedt op een door Bouw - en Woningtoezicht nader aan te geven plaats
en peilhoogt e.
05.
Heiwerk
Het gebouw, vloeren en fundering, w orden onderheid met geprefabriceerde bet onnen heipalen.
Een en ander conform het funderingsadvies, t ekeningen en berekeningen van de constructeur.
06.
Fundering
De afmet ingen van de funderingsbalken worden uit gevoerd conform de t ekeningen en berekeningen van
de constructeur.
De fundering zal grotendeels worden gest ort in een geprefabriceerde Polyst yreen bekisting of
gelijkwaardig.
Door de fundering zullen een aantal doorvoeren worden gemaakt voor de standaard riolering en
nut svoorzieningen.
07.
Vloerisolatie
De begane grondvloer zal worden gestort op drukvast e isolatie.
De t ot ale warmt eweerst andscoëfficiënt (Rc-waarde) van de gehele vloerconst ruct ie is minimaal gelijk aan
3,5 m²K/ W.
08.
Begane grondvloer
De bedrijfsvloer wordt uit gevoerd als een in het werk gest ort e, monoliet afgewerkt e, gewapende
betonvloer.
De maximaal t oelaatbare veranderlijke vloerbelast ing bedraagt 2.000 kg/ m².
Noch de bedrijfsvloer noch het toe te passen beton is vloeistofdicht.
De vloerdikte en de hoeveelheid w apening w orden uitgevoerd conform het advies van de constructeur.
De vlakheidclassificatie van de vloer is klasse 5 conform NEN2747.
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09.
Verdiepingsvloer
De verdiepingsvloer bestaat uit een kanaalplaatvloer voorzien van een cementdekvloer D20 dik ca 50 mm ,
belastbaar tot 250 kg/ m 2.
Onder de vloer w ordt een stalen draagconstructie met kolom(men) aangebracht.
Waar dit vereist is w ordt dit staal 60 minuten brandwerend bekleed.
De verdiepingsvloer w ordt ontsloten door een open vurenhouten trap voorzien van balustrade en
muurleuning.
Een balust rade op de verdiepingsvloer als valbescherming is opt ioneel.
10.
Binnen riolering
In elke unit worden standaard één afgedopte vuilwaterafvoer opgenom en (1 x Ø 110 mm) gesitueerd in
overleg met de koper.
Hiervoor worden de benodigde grondleidingen en ont stoppingsst ukken aangebracht.
De afvoer zal eindigen op circa 100 mm boven de begane grondvloer.
Buiten de gevel wordt de afvoer aangesloten op het rioleringssysteem.
Het event ueel leveren en aanbrengen van overige (extra) binnen rioleringen is opt ioneel.
De riolering wordt in overleg met de gemeente aangesloten op hun vuilwaterriool.
B.

Opbouw constructie

01.
Dragende constructie
De hoofddraagconstructie bestaat uit een stalen skelet w elke wordt aangebracht volgens tekeningen en
berekeningen van de construct eur.
Deze stukken en de definitieve uitwerking van de staalconstructie zal door de hoofdaannem er
gecont roleerd worden.
De hoofdst aalconst ruct ie zal worden geleverd inclusief hulpst aal (lippen, st rippen, hoeklijnen, ravelingen
etc.) en voorzien van een primer en een zinkfosfaatprimer in een standaard RAL kleur (lichtgrijs).
De portalen van de overheaddeuren worden t hermische verzinkt uit gevoerd.
De kolommen worden geplaat st op de t oebehorende ankers en met een krimpvrije mortel ondersabelt .
C.

Gevelconstructies

01.
Buitengevels, borstwering;
Prefab bet onnen borst weringelementen met een geïsoleerde kern Rc= 4,50 m²K/ W.
Afw erking grind split in st andaardkleur

D.
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Scheidingsconstructies

01.
Scheidingswanden
De scheidingswanden tussen de units zullen w orden uitgevoerd in steenachtig m ateriaal met een minimale
dikte van 150 mm.
Deze wanden worden ‘schoon’ opgeleverd en niet verder afgewerkt .
De brandscheidingswand gaat door het dak en wordt voorzien van isolatie en ingepakt in isolatie en
voorzien van dakbedekking.
De 3 hallen zijn volgens het bouwbesluit elk ontw orpen als één gebouw gescheiden in 3 compartimenten.
De scheidingsconstructie van de onderlinge units heeft een brandwerendheid van 60 minuten.
St aal- en dakconst ruct ie worden hierop afgest emd e.e.a. t er goedkeuring van de brandweer.
02.
Overige scheidingswanden
De event ueel inget ekende indelingen zijn indicatief en geven een indruk van de mogelijkheden.
Deze worden niet st andaard geleverd.
Locatie van de meterkast en riolering zijn aan de hand van de indicatieve indelingen vastgesteld.
Hier dient met een event uele indeling rekening mee gehouden te worden.
E.

Dak

01.
Dakconstructie
Het dak van het gebouw w ordt samengesteld uit metalen dakplaten m et profilering, als sandwichpaneel,
de binnenzijde is voorzien van een interieurcoating in lichte tint.
De buit enzijde is voorzien van een cacheerlaag voor kunst stof dakbedekking.
De kern van de panelen zijn van PIR-schuim isolatie.
Deze dakplaten w orden volgens opgave van de constructeur aangebracht en bevestigd aan de
st aalconstructie. De daken worden gescheiden uit gevoerd.
De juist e dikt e van de sandwichpanelen volgens nader berekening van de const ruct eur/ leverancier.
Het dak wordt voorzien van sparingen t en behoeve van hemelwat erafvoeren, vent ilat ie en de eventueel
benodigde dakdoorvoeren. Het dak is geschikt voor het dragen van zonnepanelen.
De Rc-w aarde van het totale dak pakket is afgestemd op een isolatiew aarde gelijk aan minimaal een
Rc = 6,00m²K/ W.
02.
Dakbedekking
Op het dak wordt een kunststof dakbedekking aangebracht.
Op de dakbedekking wordt een verzekerde garant ie afgegeven voor een periode van 10 jaar.

02.
Buitengevels, opgaand werk;
Prefab metalen sandwichpanelen een geïsoleerde kern van PIR-schuim met een Rc= 4,50 m²K/ W.
Blind bevestigd aan de staalconstructie.
Afwerking binnenzijde interieur coating in lichte tint.
Aan de buitenzijde voorzien van metallic coating in standaardkleur.
De aansluit ingen voorzien van de nodige zet werken in kleur als de sandwichpanelen.
Delen van de gevel w orden uitgevoerd in metselw erk of als steenstrippanelen gemonteerd op de
sandwichpanelen.

03.
Hemelwaterafvoer
De hemelwat erafvoeren zullen inpandig worden aangeslot en op de riolering.
Zij zullen tegen de voorgevel geplaatst w orden.
Het exact e aant al en de posit ies worden afhankelijk van de uit eindelijke indeling bepaald.
In de gevel worden noodoverlopen aangebracht waarbij plaats, afmeting en aantal worden bepaald door
de constructeur.

03.
Buitengevels, zetwerkkaders;
Kaders rondom de kozijnen en overheaddeuren als aangegeven op de gevelt ekening.
Uitvoeren in prefab aluminium zetwerk (gemoffeld in kleur) voorzien van achter constructie.

04.
Dakdoorvoeren
Per unit wordt één dakdoorvoer aangebracht.
Dit voor bijvoorbeeld de natuurlijke ventilatie of als ontluchting van het standkanaal.
Overige dakdoorvoeren voor inst allaties dienen t ijdens de bouw, t egen meerprijs, t e worden uit gevoerd
door het dakbedekkingsbedrijf in verband met de garant ies.
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05.
Lichtstraten
Lichtstraten zijn optioneel; uitvoering, maatvoering en positie nader te bepalen, afhankelijk van de
t echnische uit voerbaarheid.
Het dakluik is optioneel: positie nader te bepalen het luik dient te komen boven de verdiepingsvloer
(in verband met de ladderlengt e).
06.
Gezamenlijk gebruik vlucht- en verkeerswegen; mandeligheid dakopstanden.
De vlucht wegen acht er en naast de opst allen en de verkeerswegen aan de voorzijde hebben overpad over
en weer voor alle eigenaren. De vluchtwegen dienen vrij t e blijven van obst akels.
De aangegeven parkeervakken zijn voor individueel gebruik.
Het onderhoud van de vlucht- en verkeerswegen dient in onderling overleg t e worden uit gevoerd.
De dakopst anden van de unit sscheidingen zijn mandelig bezit van de aangelegen eigenaren.
Het onderhoud van de dakopstand dient in onderling overleg te worden uitgevoerd.
F.

Kozijnen, Ramen en Deuren

01.
Transportdeuren
De st andaard t oegepast e t ransportdeuren zijn uit gevoerd als 1 elekt risch bediende (400V) geïsoleerde
sectionaaldeur met een afmeting van ca. 4,00 m1 breed en 4,25 m1 hoog.
De elekt rische aansluit ing en voeding hiervoor door koper aan t e brengen.
Deze worden aan de buit enzijde afgewerkt in een st andaard kleur (zie mat erialen en kleuren).
De binnenzijde van de deuren wordt standaard sendzimir verzinkt afgew erkt in de kleur RAL9002.
De deuren worden standaard niet voorzien van lichtopeningen.
02.
Buitenkozijnen, ramen en deuren
Alle buitenkozijnen en entreedeuren w orden uitgevoerd in kunststof; in standaardkleur aan de buitenzijde.
Binnenzijde glad in de kleur RAL 9003 (wit ), inclusief stelkozijn.
Panelen worden isolerend uit gevoerd in de gelijke kleur.
Alle draaiende delen worden voorzien van inbraakpreventief hang- en sluit werk conform NEN5087 en
NEN5096, SKG 2* * .
03.
Beglazing
Alle beglazing in de kunststof ramen en deuren zal worden uitgevoerd als blank isolatieglas HR++.
Daar waar noodzakelijk zal de beglazing w orden uitgevoerd als doorvalveilig cq. letselveilig.
G.

Diversen

01.
Reclame-uitingen
In verband met uniformiteit moeten de individuele reclame-uitingen te w orden uitgevoerd conform
voorschrift en van de gemeent e, als omschreven in de leveringsakt e.
De koper dient zelf de reclame aan te brengen, deze is dus niet bij de prijs inbegrepen.
Event uele gemeent elijke reclamebelast ing komt voor rekening van de koper.
H.
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Per bedrijfsunit wordt één standaard prefab m eterkast met de afmeting voor kleinverbruik geplaatst voor
de invoer van stadsverw arming van het w armtenet van HVC, conform de tekening, voorzien van een
houten m ontage achterw and.
Een en ander conform de voorschriften van het w armt enet.
De m eterkast heeft een afmeting van 814 x 350 x 2.650 mm en is voorzien van een deur m et
ventilatieopening en kastslot. De bovenzijde van de kast is afgesloten.
02.
Aansluitingen
Om duurzaam heid doelstellingen te halen en de CO2 uitstoot te reduceren is er op het industrieterrein de
Boekelermeer geen gas meer aanwezig maar kunnen de bedrijfspanden worden aangeslot en op het
warmtenet van de HVC. Voor meer informatie over warmtenet bezoek de website van Warmtenet;
ht t p:/ / www .w armt enet alkmaar.nl . De koper dient zelf een warmte berekening op te stellen voor het
ontwerp van zijn installatie. De uit deze berekening voortkom ende installatie dient de koper zelf te
verzorgen.

De hallen worden voorzien van st andaardinvoeren in de met erkast en.
De opdrachtgever kan hiervoor standaardaansluitingen leveren waarvoor de kosten zullen w orden
doorberekend;
De st andaardaansluit ingen worden geleverd voor de basist arieven van de nut sbedrijven.
Prijsverhogingen en prijsaanpassingen bij een langer tracé; te kor t aansluitingen of grootverbruik
capacit eit en zullen aan koper worden doorberekend.
Uitgangspunt voor de invoerset en meterkasten;
Elektriciteit 3 x 25 Ampère, uitbreidbaar tot 3 x 80 Ampère.
Water 2 m3/ uur, uitbreidbaar tot 3 m3/ u.
Glasvezel.
Warmtenet tot m ax 40 kW.
Verkoper is niet verant woordelijk voor de beschikbaarheid van nut svoorzieningen.
Wij at t enderen de koper erop dat, aangaande de levering de koper kennis dient te hebben/ nemen van de
algemene- of leveringsvoorwaarden van de afzonderlijke nut sbedrijven.
Het is mogelijk dat de nutsbedrijven alvorens tot meterplaatsing overgaan, aanvullende bouwkundige en/ of
inst allat iet echnische eisen stellen.
I.

Terreininrichting

01.
Terreinverharding
De terreinverharding best aat uit BKK-bet onklinkers, kleur en soort volgens de opgave van de ontwerper,
dikte 80 mm met de benodigde opsluitbanden.
De verharding wordt onder afschot aangelegd en bevat voldoende straatkolken.
Het rioleringssysteem w ordt aangebracht conf orm de eisen van de gemeente.
Schade aan de terreinverharding, als gevolg van zetting van de ondergrond, is van garantie uitgesloten.
De verharding is geschikt voor normaal verkeer.
De parkeerplaat sen worden gerealiseerd op bet onnen grast egels.

Nutsvoorzieningen

Per bedrijfsunit wordt één standaard prefab m eterkast met de afmeting voor kleinverbruik geplaatst
conform de tekening, voorzien van een houten montage achterw and.
Een en ander conform de voorschriften van de nutsbedrijven.
De m eterkast heeft een afmeting van 814 x 350 x 2.650 mm en is voorzien van een deur m et
ventilatieopening en kastslot. De bovenzijde van de kast is afgesloten.

02.
Inritten
De aanleg van de voor het project benodigde inritten zijn in de koopsom inbegrepen.
De situering hiervan staat aangegeven op de situatietekening.
03.
Parkeren
Alle unit s van het bedrijfscomplex beschikken over parkeerplaat sen voor personenaut o’s op eigen t errein.
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04.
Groenvoorzieningen
Langs de straatzijde w ordt op de perceelgrens een beuken haag aangebracht breed ca. 450 mm,
hoog ca. 650 mm , doorgroeien naar haag van ca 600 x 800 mm .
Langs de gevel ter plaatse van de klimrekken komt een strook van ca 650 mm . met grof splitgrind met
hierin geplaat st lampenpoet sers.
Tegen de stalen frames worden klimplanten geplaatst.

L.
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Toegepaste kleuren en materialen

01.
Algemeen
Voor de kleuren zie ook t ekening
Bouwdeel
Dakbedekking
Dakrand
Gevels, borstw ering

M ateriaal
PVC
Zet werk (met aal)
Bet onelement en

Kleur
Lichte kleur
Zilver gelijkend RAL9007
Gewassen grind porfier Ant raciet

01. Terreinafsluitingen
Er zullen geen hekwerken of andere t erreinafsluit ingen worden voorzien.

Gevels, op gaand werk (1)

M et alen sandwichpanelen

K.

Gevels, op gaand werk (2)

M et alen plaat

Gevels, zetwerk kaders
Deurpanelen
Kozijnen
Deuren
Overheaddeuren

Aluminium gecoat
Kunststof
Kunststof
Kunststof
Staal/ Aluminium

Verticaal M icroline Nova 044
grijs metallic RAL 9007
Horizont aal golfpaneel Nova 044
grijs metallic RAL 9007
Antraciet gelijkend RAL7016
Antraciet gelijkend RAL7016
Antraciet gelijkend RAL7016
Antraciet gelijkend RAL7016
Zilver gelijkend RAL9006

J.

Beveiliging

W ijzigingen

01.
Algemeen
Het is mogelijk dat uit nader overleg met de gemeente, nutsbedrijven, garantieverstrekkende
leveranciers of uit bouwkundige noodzaak wijzigingen in het vorengenoemde opt reden.
Event uele wijzigingen dienen geen afbreuk t e doen aan de omschreven kwalit eit seisen en/ of het
gebruiksgenot .
Voorts w ijzen wij u erop dat u voor reclame-uitingen en/ of in eigen beheer aan te brengen indelingen,
vergunning c.q. toestemming van de gemeente dient te verkrijgen.
Het uitgangspunt voor deze reclame-uitingen is aangegeven op de, bij deze technische om schrijving
behorende tekening.
Tevens kan de gemeent e alvorens ingebruikname t oe t e staan aanvullende vergunningen eisen,
bijvoorbeeld met betrekking tot de milieubelasting.
De benodigde vergunning(en) c.q. toestemming dient door de koper zelf aangevraagd en betaald te
worden.
Voor gedetailleerde inform atie omtrent toegestaan gebruik en bestemmingsplanbepalingen verw ijzen w ij u
naar de gemeente, alw aar het bestemm ingsplan ter inzage ligt.
02.
Constructief
Daar het een gebouw betreft met in de verkoopfase nog diverse keuzemogelijkheden welke mogelijk van
invloed zijn op de constructie is de constructie is nog niet uit gewerkt tot in detail.
Wel staat op hoofdlijnen de hoofddraagconstructie vast.
Afhankelijk van de gekozen opt ies zullen er nog windverbanden met daarbij behorende kolomm en en
liggers in de w anden en het dak worden gemaakt.
Het is dus m ogelijk dat er aan de wanden en in het daken w indverband kruizen komen e.e.a. komt niet voor
verrekening in aanmerking.
De juiste positie van de w indverbanden w ordt bepaald door de constructeur.
De koper dient er rekening mee t e houden dat er indien noodzakelijk voor de construct ie kolommen en
windverbanden in de unit s scheidende wanden komen.

Tot slot inform eren wij u dat het project in terminologie van het Bouwbesluit als een industriegebouw,
zijnde drie hallen op één perceel, zal worden beschouwd en conform de daarvoor geldende eisen
ontwikkeld en gerealiseerd zal worden.

M.

Tekeningen

01.
Tekeningen
Nummer
Onderwerp
S01
Schet splan Sit uat ie t erreininricht ing
S02
Schetsplan Situatie locatie
S03
Schet splan Gevels
S04
Schetsplan Plattegronden Begane grond

Datum
31-10-2019
31-10-2019
25-11-2019
25-11-2019

Voorgevel

Noord

8,0 m hoog

8000+P

8000+P
afschot

4250+P

reclame

reclame

Peil

Peil

28500

250

5250

Principe doorsnede en Linker zijgevel Hal C

Rechterzijgevel

West

hal C 8,0 m hoog

8000+P

4250+P

Peil

Achtergevel

Zuid

8,0 m hoog

8000+P
8000+P
afschot

4.800+P

4250+P

4.750+P BK Ruwe vloer

4.250+P

reclame

reclame

Peil
Peil

5250

250

28500

Linker zijgevel

Principe doorsnede en Rechter zijgevel Hal A

Oost

hal A 8,0 m hoog

Kozijnen zijn optie

Materiaal en Kleur

sandwichpaneel (1) mircoline
verticaal gemonteerd
Zilver metalic (RAL9007)

sandwichpaneel (2) golf
horizontaal gemonteerd
Zilver metalic (RAL9007)

A

Sandwichpanelen (2)

38

borstwering prefab beton
grijs antraciet

167

d

steen waalformaat donkere voeg

Borstwering
Gevel metselwerk
Voegwerk
Sandwichpanelen (1)

B

Kader zetwerken
Kozijnen
Ramen en deuren
Overheaddeuren

Beton elementen grindgewassen Antracietgrijs
Baksteen handvorm zwart / mangaan genuanseerd wildverband
Vlakvol donkergrijs - mangaan
Verticaal Microline Metaal Nova 044 50mu
Grijs Metallic RAL 9007 inclusief zetwerken
Horizontaal golfpaneel Metaal Nova 044 50mu
Grijs Metallic RAL 9007 inclusief zetwerken
Aluminium Antraciet RAL7016
Kunststof Antraciet RAL 7016
Kunststof Wit
Metaal geisoleerd Zilver RAL 9006
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2000

109230
36410

36410

36085

150

36410

36260

150

36085

250

250

2000

250

2000

Vluchtdeur
LS

A

Vluchtdeur
LS

B

Begane grondvloer beton
BK vloer = Peil
BVO ca 1120 m2

Staalconstructie wordt nader
aangegeven door
constructeur

Vluchtdeur
LS

C

Begane grondvloer beton
BK vloer = Peil
BVO ca 1038 m2

Begane grondvloer beton
BK vloer = Peil
BVO ca 1120 m2

Aanbeide zijde van de
compartimenteringswand
kolommen en windverbanden
staalconstructie wordt nader
aangegeven door
constructeur

Aanbeide zijde van de
compartimenteringswand
kolommen en windverbanden
staalconstructie wordt nader
aangegeven door
constructeur

Optie; kunststof lichtstraat
2000 x 5000mm

Optie; kunststof lichtstraat
2000 x 5000mm

34000

28000

30

60

60

60

30

28500

Optie; kunststof lichtstraat
2000 x 5000mm

Verdiepingsvloer
BK 3850+ ruwe vloer
BVO ca 82m2

Opstelplaats rechte open vuren
steektrap juiste positie i.o.m. koper

optie

250
5250

Opstelplaats toilet met rioolafvoer
juiste positie i.o.m. koper
Meterkast vloerplaat
set mantelbuizen (loos)
Meterkast vloerplaat
set mantelbuizen voor
de stadsverwarming
HVC

Optie;
Dakluik 700x1400

Industriedeur
b 4000x h 4250mm

Staalconstructie
wordt nader
aangegeven door
constructeur

Verdiepingsvloer
BK 3850+ ruwe vloer
BVO ca 82m2

5500

Opstelplaats rechte open vuren
steektrap juiste positie i.o.m. koper

Optie;
Dakluik 700x1400

Industriedeur
b 4000x h 4250mm

LS

LS

Staalconstructie
wordt nader
aangegeven door
constructeur

Meterkast vloerplaat
set mantelbuizen voor
de stadsverwarming
HVC
Meterkast vloerplaat
set mantelbuizen (loos)

Opstelplaats toilet met rioolafvoer
juiste positie i.o.m. koper

Industriedeur
b 4000x h 4250mm

Industriedeur
b 4000x h 4250mm

LS

Staalconstructie
wordt nader
aangegeven door
constructeur

LS

Verdiepingsvloer
BK 3850+ ruwe vloer
BVO ca 82m2

S.V.

S.V.

LS

LS

Opstelplaats toilet met rioolafvoer
juiste positie i.o.m. koper
Meterkast vloerplaat
set mantelbuizen (loos)
Meterkast vloerplaat
set mantelbuizen voor
de stadsverwarming
HVC

Optie;
Dakluik 700x1400

Hoekkozijn op begane grond en
verdieping (Optie)

250

Hoekkozijn op begane grond en
verdieping (Optie)

optie

Opstelplaats rechte open vuren
steektrap juiste positie i.o.m. koper

250

14500

21335

150

36260

150

21335

250

14500

79230

250

15000

15000

15000

250
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