Ramgatseweg
Raamsdonksveer

BEDRIJFSUNITS
RAAMSDONKSVEER

Een uitstekende locatie langs de A27
worden een zestal duurzame bedrijfsunits
ontwikkeld en gerealiseerd, waarbij door de
ontwikkelaar belang wordt gehecht aan een
groene en duurzame uitstraling.
De bedrijfsunits variëren in totale bruto
vloeroppervlakte (BVO) van circa 338 m2
(tussenunits) tot circa 431 m2 (hoekunits) en
beschikken ieder over eigen parkeerplaatsen.
Iedere unit beschikt over een bedrijfsruimte op
de begane grond en een kantoorruimte c.q.
showroom op de verdieping. De hoekunits
krijgen tevens de gelegenheid gebruik te
maken van het naastgelegen buitenterrein.
Het geheel wordt opgeleverd in casco staat,
doch wordt door de ontwikkelaar een optielijst
beschikbaar gesteld ingeval een casco plus
opleveringsniveau is gewenst.
Het is bespreekbaar om één of meerdere units
aan elkaar te koppelen, waardoor er grotere units
ontstaan. Samengevat is dit dé ontwikkeling
waarin u de groei van uw bedrijf op een
duurzame en verantwoorde manier kunt invullen!
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De locatie .
BEDRIJVENTERREIN DOMBOSCH
De ontwikkeling wordt gerealiseerd op bedrijventerrein Dombosch I in
Raamsdonksveer, gelegen binnen de gemeente Geertruidenberg. Dit
terrein is direct langs de A27 (Breda/Gorinchem/Utrecht) gesitueerd,
waardoor de bereikbaarheid uitstekend is. Het bedrijventerrein bevindt
zich nabij de kruising tussen de A27 en de A59 richting Den Bosch. Het
bedrijventerrein kenmerkt zich door een diversiteit aan bedrijvigheid
in zowel het midden- en kleinbedrijf als de logistieke sector. Door de
aanwezigheid van diverse bushaltes is ook de bereikbaarheid met
openbaar vervoer gewaarborgd.
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De units .

De bedrijfsunits zijn gasloos en beschikken over hoge RC-

De totale vloeroppervlaktes (BVO) variëren van circa 338 m2

waarden. De daken worden voorbereid voor zonnepanelen en

(tussenunits) tot circa 431 m2 (hoekunits), verdeeld over de

het tevens mogelijk elektrische laadpalen te realiseren.

begane grond en verdieping. De bedrijfsruimtes op de begane
grond variëren van circa 226 m2 (tussenunits) tot circa 288 m2
(hoekunits). De verdiepingsvloeren variëren van circa 112 m2
(tussenunits) tot circa 143 m2 (hoekunits).
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De units .

Algemene voorwaarden:
Drempel in vloer van toegankelijkheidssector heeft hoogteverschil met aansluitende vloer, terrein of
hellingbaan kleiner dan 0,02 meter.
Voorzieningen voor elektriciteit bepalen en aanbrengen volgens NEN 1010 en de geldende normen voor
installatiedelen.
Voorzieningen voor het afnemen en gebruiken van energie conform BB Afd. 6.2

D-D

21

100
100

Afvoervoorzieningen bepalen en aanbrengen volgens NEN 3215.

23

15000

24

25

11900

11900

77600

26

27

11900

11900

33

De ventilatie installatie en delen bepalen en aanbrengen volgens NEN 1087.

100
100

15000

Drinkwater- en warmwatervoorzieningen bepalen en aanbrengen conform NEN 1006.
Voorzieningen voor drinkwater moet ten minste voldoen aan de model-aansluit voorwaarden voor drinkwater
van de vereniging van exploitanten van waterleidingbedrijven in Nederland.
Riolering, hemelwaterafvoeren en afvoer van afvalwater en fecaliën bepalen en aanbrengen conform NEN 3215.
Meterruimte heeft afmetingen, indeling en leidingdoorvoeren die voldoen aan NEN 2768.
Voorzieningen tegen luchtdoorlatendheid die voldoen aan NEN 3661.
Voorzieningen voor noodstroom voldoen aan de bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften.
Het gebouw voldoet aan een inbraakwerendheid conform NEN 5096.
De weerstandsklasse voldoet aan SKG**

E

Het gebouw is voorzien van een weerbaarheid tegen ratten en muizen.

E

Beglazing geplaatst <850mm boven aangrenzende vloer wordt uitgevoerd in veiligheidsbeglazing conform NEN
3569.

4825

Trappen/balustraden conform BB Afd. 2.3 t/m 2.5.
RM

RM

RM

RM

RM

RM

Wateropname materialen sanitaire ruimten:
- Vloeren: vloertegels
- Wanden: wandtegels tot plafond
- Plafonds: waterbestendig systeemplafond
Beperking door het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie.

Treden
24 st.
Optrede 200 mm
Aantrede 185 mm
Balustrade 1000 mm

B0.01

B0.02

Bedrijfsunit
288,1 m²
Industriefunctie
3 Personen

Bedrijfsunit
226,8 m²
Industriefunctie
3 Personen

Trap

Treden
24 st.
Optrede 200 mm
Aantrede 185 mm
Balustrade 1000 mm

Treden
24 st.
Optrede 200 mm
Aantrede 185 mm
Balustrade 1000 mm

B0.03

B0.04

Bedrijfsunit
226,8 m²
Industriefunctie
3 Personen

Bedrijfsunit
226,8 m²
Industriefunctie
3 Personen

Trap

Trap

Treden
24 st.
Optrede 200 mm
Aantrede 185 mm
Balustrade 1000 mm

Treden
24 st.
Optrede 200 mm
Aantrede 185 mm
Balustrade 1000 mm

aot

aot

aot

aot

Trap

B0.05

B0.06

Bedrijfsunit
226,8 m²
Industriefunctie
3 Personen

Bedrijfsunit
288,1 m²
Industriefunctie
3 Personen

De installatietechnische doorvoeringen door brandscheidingen voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 13 en 15
van de uitgave ''Brandbeveiligingsinstallaties'', versie 14 juni 2012.

D

Noodverlichting aanbrengen conform NEN-EN 1838.
Brandslanghaspels aanbrengen conform NEN-EN 671-1.
Trap

Vluchtrouteaanduiding dient te voldoen aan NEN 3011 en aan de zichtbaarheidseisen, bedoeld in de artikelen
5.2 tot en met 5.6 van de NEN-EN 1838.

Treden
24 st.
Optrede 200 mm
Aantrede 185 mm
Balustrade 1000 mm

Noodverlichting bepalen en aanbrengen volgens NEN 1838 + 6099. Verlichtingsinstallatie die aangesloten is op
voorziening voor noodstroom geeft gedurende 60 minuten een lichtsterkte van min. 1 lux.

B-B

* Rc-waarden uitgangspunten:
Vloer:
min. 3,7 (m 2*K/W)
Gevel: min. 4,7 (m 2*K/W)
Dak:
min. 6,3 (m 2*K/W)

B-B

WBDBO60

19300
4825
4825

Trap

WBDBO60

C

aot

aot

De benodigde brandwerendheid van de constructie wordt gerealiseerd door dubbele constructie 60' WBDBO.

D

C

*U-waarden van deuren, ramen e.d.: max. 1,65 (m 2*K/W)
* Zie bouwbesluitberekeningen boekje voor berekening oppervlakte,daglicht- en ventilatieberekening.
* Constructies conform opgave constructeur
Peil en uitzetten
Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de begane
grondvloer van het gebouw. Dit peil wordt door bouw- en woningtoezicht van de gemeente Raamsdonksveer
vastgesteld
De bedrijfsunits worden aangevraagd als industriefunctie met de mogelijkheid van max. 50m² (ondergeschikte)
kantoorfunctie. De gebruiker is bij ander gebruik zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde
toestemming(en) en/of (omgevings)vergunning(en). Daarbij worden de units worden casco opgeleverd, de
gebruiker dient zelf te zorgen voor brandblussers, toiletten en noodverlichting.

Weerstand tegen rookdoorgang:
(beschermd)subbrandcompartiment

stl. v-hwa

stl. v-hwa

stl. v-hwa

B

4825

B

De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een ander subbrandcompartiment is Ra,
bepaald volgens NEN 6075.

A

A

De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte waardoor een
beschermde vluchtroute voert, is Ra, bepaald volgens NEN 6075.
De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een beschermd subbrandcompartiment,
gelegen in een ander subbrandcompartiment, is R200, bepaald volgens NEN 6075.
De weerstand tegen rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte waardoor een extra
beschermde vluchtroute voert en naar een liftschacht als bedoeld in artikel 2.84, eerste lid, is R200, bepaald volgens
NEN 6075.
De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrand-compartiment naar een ander beschermd
subbrandcompartiment is R200, bepaald volgens NEN 6075.

D-D

21

De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrand-compartiment naar een subbrandcompartiment is
R200, bepaald volgens NEN 6075.

23

24

25

26

27

De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrand-compartiment naar een subbrandcompartiment is
Ra, bepaald volgens NEN 6075.

33

De weerstand tegen rookdoorgang van een beschermd subbrand-compartiment naar een besloten ruimte waardoor
een beschermde of extra beschermde vluchtroute voert is R200, bepaald volgens NEN 6075.

Plattegrond | Begane grond | P = 0

Beperking ontwikkeling van brand en rook:
Binnenoppervlak:
- Materialen m.u.v. een dak, vloer en bovenzijde trap/hellingbaan voldoen aan brandklasse D en
rookklasse S2 vlgs. NEN-EN 13501-1, BB art. 2.67
- De bovenzijde van vloer-,trap- en hellingbaanconstructie voldoen aan brandklasse Dfl en
rookklasse S1fl vlgs. NEN-EN 13501-1, BB art. 2.69
Buitenoppervlak:
- Materialen m.u.v. een dak, vloer en bovenzijde trap/hellingbaan voldoen aan brandklasse D vlgs.
NEN-EN 13501-1, BB art. 2.68
- De bovenzijde van vloer-,trap- en hellingbaanconstructie voldoen aan brandklasse Dfl vlgs.
NEN-EN 13501-1, BB art. 2.69
- Dak bepaald volgens NEN6063 is niet brandgevaarlijk, BB art. 2.71

D-D

21

23

15000

24

11900

25

11900

77600

26

27

33

Bouwkundig renvooi

11900

11900

prefab betonwand

15000

metal stud (voorzet)wand
houten binnenkozijn
sandwichpaneel, vlak
stalen dakplaat met isolatie,
conform opgave constructeur

E

aluminium gevelkozijn

E

isolatie
betonvloer, conform opgave leverancier

4825

kanaalplaatvloer, conform opgave
constructeur
30'

60'

C

D

19300
4825
4825

D
B1.01

B1.02

B0.09

B1.04

B1.05

B0.21

Bedrijfsruimte
143,3 m²
Industriefunctie
3 Personen

Bedrijfsunit
112,8 m²
Industriefunctie
3 Personen

Bedrijfsunit
112,8 m²
Industriefunctie
3 Personen

Bedrijfsunit
112,8 m²
Industriefunctie
3 Personen

Bedrijfsunit
112,8 m²
Industriefunctie
3 Personen

Bedrijfsunit
143,3 m²
Industriefunctie
3 Personen

B-B

brandscheiding met een WBDBO van ten
minste 30 minuten conform NEN 6069

30'

60'

30'

brandoverslag met een WBDBO van ten
minste 30 minuten conform NEN 6069

60'

60'

brandoverslag met een WBDBO van ten
minste 60 minuten conform NEN 6069

WBDBO30

WBDBO30

WBDBO60

WBDBO60
zelfsluitende deur

B-B

panieksluiting: knopcilinder (draaicilinder)
openbare weg bereikbaar zonder passeren
met sleutels te openen deuren / poorten

C
RM

rookmelder

ANV

algemene noodverlichting
brandslanghaspel
draagbaar blustoestel
vluchtwegaanduiding

hoogte

B

vloerhoogte t.o.v. peil
riolering

B

riolering DWA
stl

standleiding
hemelwaterafvoer conform opgave installateur

hwa

hemelwaterafvoer d.m.v hemelwatervacuümsysteem conform opgave installateur

aot

stl. v-hwa

stl. v-hwa

hwa-v

stl. v-hwa

4825

brandscheiding met een WBDBO van ten
minste 60 minuten conform NEN 6069

30'

A

afgedopte toilet afvoer

A

PROJECT
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D-D

23

24

25

26

27

Nieuwbouw bedrijfsunits
te Raamsdonksveer
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Situatietekening .

RAMGATSEWEG

1

2

3

4

5

6
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Prijslijst .

UNITNUMMER
1
2
3
4
5
6

BOUWNUMMER
B1
B2
B3
B4
B5
B6

BEGANE GROND

288 m2
226 m2
226 m2
226 m2
226 m2
288 m2

EERSTE VERDIEPING

143 m2
112 m2
112 m2
112 m2
112 m2
143 m2

TOTAAL

431 m2
338 m2
338 m2
338 m2
338 m2
431 m2

PARKEERPLAATSEN

8
4
4
4
4
8

KOOPSOM V.O.N. (EX BTW)

€ 550.000,00
€ 450.000,00
€ 450.000,00
€ 450.000,00
€ 450.000,00
€ 550.000,00

WEL IN KOOPSOM INBEGREPEN

NIET IN KOOPSOM INBEGREPEN

•

Grondkosten en terreinverharding

•

Eventuele financieringskosten zoals afsluitprovisie en kosten hypotheekakte

•

Bouwkosten en verzekeringen

•

Eventuele meerwerkopties

•

Parkeerplaats(en)

•

Omzetbelasting (BTW)

•

Overdracht- en notariskosten

•

Aansluitkosten nutsvoorzieningen (elektra/water/internet)

•

Architect en adviseurs

•

Kosten voor abonnement en levering van elektra, water en internet

•

Makelaarscourtage

•

Aansluiting op gemeentelijke riolering

BELASTING
•

De koopsom is van rechtswege belast met BTW, thans 21%.

5

Opleveringsniveau .
De oplevering geschiedt in casco staat. Door de ontwikkelaar wordt een optielijst aangeboden ingeval u de
voorkeur geeft aan een casco plus opleveringsniveau.

•

vrije hoogte begane grond ca. 4.47 m.

•

monoliet afgewerkte begane grondvloer

•

stalen dakplaten met isolatie

•

sandwichpanelen.

met naden opgevuld (400kg/m²);

•

reclame mogelijkheid aan de voorzijde

raamkozijnen aluminium voorzien van HR++

•

groenstrook aan de voorzijde

•

bestrating: klinkers met afzonderlijke kleuren

(1.000kg/m²);
•

vrije hoogte eerste etage ca. 2,66 tot 2,96 m.
(afschot in dak)

•

hoogte achterliggende hal ca. 7,46 m.

•

elektrisch bedienbare overheaddeur

•

•

verdiepingsvloer bestaat uit kanaalplaatvloer 		

isolatieglas en ventilatieroosters;

(4,00m1x 4,00 m1)
•
•

RC-waarden uitgangspunten

meterkast voorzien van invoer elektra/water/internet
(aansluitkosten niet in koopsom inbegrepen);

> vloer: minimaal 3,7 (m2*K/W)
> gevel: minimaal 4,7 (m2*K/W)
> vloer: minimaal 6,3 (m2*K/W)

•

dak doorvoer ter voorbereiding aanleg
zonnepanelen;

voor de parkeerplekken

Optielijst .
Nummer
1

Omschrijving

Verkoopprijs
€ 3.850,00

2

Basis warmte-installatie
Vloerverwarming begane grond en eerste verdieping
Warmtepomp
Bediening warmtepomp op eerste verdieping (geen naregeling)
Cementdekvloer eerste verdieping

€ 35.000,00

3

Toiletruimte *
Toiletruimte voorzien van inbouwtoilet, bedieningspaneel en fontein
Wandtegels 30 x 60 wit
Vloertegels 60 x 60 grijs
Ledarmatuur met ingebouwde sensor
Inclusief mechanische ventilatie

€ 6.900,00

4

Dekvloer eerste verdieping
Dikte: 60 mm
Voorzien van wapeningsnet

€ 5.000,00

5

Pantry op eerste verdieping *
Punto pantry voorzien van spoelbak en kraan

€ 2.700,00

6

Zonnepanelen inclusief montage
4 x Zonnepanelen inclusief montage

€ 3.950,00

7

Koppelen van twee units
Het koppelen van twee units. Hierbij komt de scheidingswand te vervallen
Let op! Afhankelijk van unitkeuze

P.o.a.

8

Daklicht, niet te openen, 1 x 1 meter
Het leveren en monteren van een niet te openen bolvormig acrylaat daklicht van 1 x 1 meter.

€ 1.300,00

9

Daklicht, te openen, 1 x 1 meter
Het leveren en monteren van een te openen bolvormig acrylaat daklicht van 1 x 1 meter.
Inclusief bedieningsstok (1.5 meter) t.b.v. Ventilatiestand

€ 2.350,00

Basis elektrische installatie
Meterkastinrichting
Aansluiting overheaddeur (indien van toepassing)
Verlichting 6 stuks
Wandcontactdozen 6 stuks

* LET OP: EXCL. METERKASTINRICHTING, DUS KAN NOG NIET FUNCTIONEREN/BRANDEN

PRIJZEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD VAN PRIJSWIJZIGINGEN (SEP ‘22)

6

Bestemming
De bestemming van het perceel is ‘Bedrijventerrein’.
De locatie is daarmee bestemd voor bedrijven en bedrijfsactiviteiten die
zijn genoemd in bedrijvenlijst tot en met milieucategorie 4.2. Voor de
bedrijvenlijst en aanvullende informatie over de bestemming kunt u de
makelaar of de website www.ruimtelijkeplannen.nl raadplegen.

7

8

Voorwaarden en condities
Reserveringslijst

de verschillende termijnen in rekening gebracht. In het geval er

tijdig laten opvragen van dit definitieve energielabel, hierbij

De reserveringslijst met de actuele beschikbaarheid kan worden

een hypothecaire lening is afgesloten zal de bank doorgaans de

inbegrepen de verplichting om te blijven voldoen aan het

opgevraagd bij de makelaar.

betaling verrichten.

Bouwbesluit en dan met name de energieprestatie eisen van

Planning

Vereniging van eigenaars

verkocht en de omgevingsvergunning is verleend. De verwachte

wordt

oplevering is kwartaal 3 van 2023 echter zijn hieraan geen rechten
te ontlenen.

worden van de Vereniging van Eigenaren (VVE). Het beheer

onderhouden, vervangen of verwijderen van dit leidingwerk

van de Vereniging wordt verzorgd door een externe beheerder.

worden gevestigd via de splitsingsakte.

het Bouwbesluit.
De bouw vangt aan nadat minimaal 70% van het project is

Om

toekomstig

waarborgen

De nutsbedrijven leggen tegenwoordig alleen (hoofd)

gesplitst

in

leidingwerk aan op particulier terrein als daarvoor rechten

appartementsrechten. Koper zal verplicht en automatisch lid

zijn gevestigd. Deze rechten op het hebben, houden,

het

onderhoud

en

kwaliteit

bedrijfsverzamelgebouw

te

kadastraal

Omgevingsvergunning

Iedere eigenaar verkrijgt stemrecht.

bouw is nog niet verstrekt. Eventuele specifieke vergunningen

Zaken die geregeld worden binnen de VVE zijn:

aannemingsovereenkomst

voor het gebruik zullen door koper moeten worden aangevraagd.

- opstalverzekering;

pas verkopen na één jaar na sleuteloverdracht of anders met

De omgevingsvergunning die nodig is voor de realisatie van de

De

koper

mag

de

op

basis

gekochte

van

de

koop-/

appartementsrechten

- aansprakelijkheidsverzekering;

schriftelijke toestemming van de verkoper. Hiervoor worden in

Projectnotaris

- onderhoudsreserveringen voor o.a. het dak;

de overeenkomst omstandigheden omschreven ten gevolge

Notariaat Van Benthem en Keulen te Utrecht zal de overdracht

- onderhoud buitenterrein;

waarvan deze toestemming niet geweigerd kan worden.

begeleiden.

- gevelreiniging;
Disclaimer

- gladheidsbestrijding;
Daarbij worden opgesteld:

- collectieve beveiliging;

- koopovereenkomst (grond);

- etc.

Alle informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor
geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn met zorg

- aannemingsovereenkomst (bouw);
- akte van levering.
Wij informeren graag nader over de verkoopprocedure.

samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig.
Energielabel

Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen wij echter geen

Verkoper stelt zich op het standpunt dat bij oplevering geen

aansprakelijkheid aanvaarden. Er kunnen geen rechten aan

definitief energielabel utiliteit hoeft te worden afgegeven in

deze brochure (zowel teksten als tekeningen) worden ontleend.

de zin van het bij oplevering van het casco geldende Besluit
Zekerheidsstelling

Energieprestatie

de

Deze presentatie en tekstomschrijving kan niet worden gezien

Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koop-

casco oplevering van het verkochte onvoldoende gegevens

als een aanbod dat juridisch bindend kan worden geaccepteerd

en aannemingsovereenkomst een waarborgsom ter grootte van

beschikbaar zijn om volgens het voorgeschreven ISSO protocol

door een geïnteresseerde.

10% van de koopsom overmaken op een rekeningnummer van

een energielabel te kunnen opstellen.

Gebouwen

(BEG),

aangezien

door

Notariaat Van Benthem en Keulen.
Afhankelijk van de gebouwfuncties die de nieuwe eigenaar/
Betaling

gebruiker aan het gekochte toekent, kan er sprake zijn van de

De betaling vindt plaats in termijnen. Het eerste termijn betreft

verplichting tot een energielabel. De nieuwe eigenaar/gebruiker

de aankoop van de grond. Naarmate de bouw vordert worden

neemt zelf de regie op zich voor het correct laten opstellen en

