
Multifunctionele
bedrijfsunits
Apeldoorn

Aan deze artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend.



Introductie
•	 	Nieuw	te	bouwen	flexibel	in	te	delen	
bedrijfsunits,	centraal	gelegen	op	
Bedrijvenpark	het	FizzionParc	te	
Apeldoorn.	

•	 	U	kunt	kiezen	voor	een	standaard	casco	
oplevering	of	een	indeling	op	maat.	

	 	De	units	zijn	naar	eigen	wens	eenvoudig	
te	koppelen.	Een	verdiepingsvloer	
behoort	bij	de	units	eveneens	tot	de	
mogelijkheden.	

•	 	De	units	zijn	uitstekend	bereikbaar	
via	goede	uitvalswegen.	Het	
bedrijfsverzamelgebouw	wordt	
opgesplitst	in	18	multifunctionele	
bedrijfsunits	met	verschillende	
oppervlakte.

•	 	Afhankelijk	van	het	type	unit	worden	
er	1	of	meerdere	parkeerplaatsen	
toegewezen.

•	 	De	units	zijn	elk	voorzien	van	een	eigen	
entree	en	bieden	ruimte	aan	divers	
gebruik.	Vraag	bij	de	gemeente	voor	de	
mogelijkheden.

•	 	De	units	worden	casco	opgeleverd	
inclusief	een	handbediende	
overheaddeur,	optioneel	met	loopdeur.	
De	units	zijn	volledig	geïsoleerd	en	
voorzien	van	water	en	elektra.

Specificaties
•	 Units	vanaf	40	m2

•	 Vloerbelasting	begane	grond	1000	kg/m2

•	 Geïsoleerde	overheaddeur	
•	 Mogelijkheid	kozijnpui	i.p.v.	overheaddeur
•	 Aluminium	of	kunststof	kozijnen
•	 Electra	aansluiting
•	 Wateraansluiting
•	 Afgedopte	rioolafsluiting

2

Aan deze artist impressions kunnen geen rechten worden ontleend.



3

Situatie

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.
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Doorsnede

Plattegrond

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend.
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Technische omschrijving

Peil
Het	peil	waaruit	alle	hoogten	en	diepten	
worden	gemeten,	komt	overeen	met	de	
bovenkant	van	de	begane	grondvloer.	

Grond-	en	straatwerk
Ontgraving,	aan	en	afvoer	van	grond	
en	zand	ten	behoeve	van	fundering	en	
riolering.	Bestrating	uit	te	voeren	in	
betonklinkers,	kleur	nader	te	bepalen.	
Parkeervakken	worden	aangegeven	
door	de	belijning	van	de	klinkers	in	een	
afwijkende	kleurstelling.	Daar	waar	nodig	
worden	voor	waterafvoer	de	benodigde	
straatkolken	aangebracht.

Riolering
Hemelwaterafvoer	tot	en	met	aansluiting	
op	het	gemeente	riool.	Alle	units	
worden	voorzien	van	een	afgedopte	
rioolaansluiting.

Fundering	en	vloeren
Onder	de	draagconstructie	wordt	een	
fundering	aangebracht.	Alles	wordt	
volgens	de	berekeningen	van	de	
constructeur	uitgevoerd.	De	begane	
grondvloer	wordt	uitgevoerd	als	een	in	het	
werk	gestorte	betonvloer,	geïsoleerd	aan	de	
onderzijde.	De	bovenzijde	word	monoliet	
afgewerkt,	in	gevlinderde	uitvoering.
De	vloer	is	belastbaar	tot	1000	kg/m2.²

Staalconstructie
De	staalconstructie	wordt	gestraald	
en	eenmalig	fabrieksmatig	gespoten.	
Eventuele	beschadigingen	worden	in	het	
werk	hersteld.	

Bouwmuren
De	onderlinge	scheidingswanden	
worden	uitgevoerd	in	HEBEL	cellenbeton	
wandplaten	van	leverancier	Xella,	met	een	
dikte	van	140	mm.	

Gevelbekleding
De	stalen	gevelbekleding,	bestaande	uit	
sandwichpanelen,	heeft	een	Rc-waarde	
van	2,5	m2	K/W.	Rondom	de	kozijnen,	op	
de	hoeken	en	langs	de	dakranden	worden	
de	gevels	afgewerkt	met	zetwerk.

Dak
Het	dak	word	opgebouwd	uit	stalen	
damwandprofielplaten	met	Isolatie	100	
mm,	Rc	waarde	2,5	m2	K/W.	Dakbedekking	
bestaande	uit	2	laag	bitumen,	met	
voldoende	hemelwaterafvoeren	en	nood	
overstorten.

Standaard oplevering units
•	 	Eigen	entree;
•	 	Geïsoleerde	begane	grondvloer,		
belastbaar	tot	1000	kg/m2;

•	 	Geïsoleerde	gevels;
•	 	Geïsoleerd	dak;
•	 	Elektra	aansluiting	1	x	25	Ampère
•	 	Wateraansluiting;
•	 	Handbediende	overheaddeur;
•	 	Rioolaansluiting	in	unit.
•	 	Tl	verlichting	+	dubbele	wandcontactdoos
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Kozijnen,	Deuren	en	Trappen
Buitenkozijnen	en	deuren	worden	vervaardigt	
uit	aluminium	of	kunststof	profielen.	
Elke	unit	wordt	voorzien	van	een	
handbediende	geïsoleerde	overheaddeur.	
Afhankelijk	van	het	type	unit	zijn	de	
afmetingen	hiervan	(bxh)	4000x4000	of	
4000x3000	mm.	Binnenkozijnen	en	deuren	
vervaardigd	uit	hout.	Alle	deuren	worden	
voorzien	van	hang-	en	sluitwerk.

Nutsvoorzieningen
Het	gebouw	krijgt	2	hoofdaansluitingen	voor	
die	nutsvoorzieningen.	Hiervanuit	worden	de	
tussenmeterkasten	gevoed.		
Elke	unit	heeft	een	eigen	tussenmeter	voor	het	
verbruik	van	Elektra	en	water.		
De	betaling	wordt	geregeld	via	de	vereniging	
van	eigenaars.

Standaard	heeft	de	unit	een	elektra	
voorziening	van	1	x	25	Ampère.	Units	worden	
standaard	voorzien	van	2	stuks		
Tl-armaturen	en	1	dubbele	wand-contactdoos.	

Standaard	watervoorziening	met	een	afgedopt	
rioolaansluitpunt.	Eventuele	noodverlichting,	
brand-slanghaspel	en/of	brandblusmiddelen	

zijn	niet	in	de	koopsom	inbegrepen.	
Alle	overige	voorzieningen	dienen	door	de	
koper	in	eigen	beheer	en	op	zijn	kosten	te	
worden	aangelegd.	Zie	hiervoor	ook	de	
hierna	beschreven	optie	mogelijkheden.

Optie	mogelijkheden
Wijzigingen,	aanvullende	en	aangepaste	
indelingen	zijn,	zolang	de	voortgang	van		
de	bouw	dit	toelaat,	bespreekbaar.

Enkele	optiemogelijkheden	zijn:
•	 	Elektrisch	bedienbaar	geïsoleerde	
overheaddeur;

•	 	Raamkozijn	boven	overheaddeur	
•	 Loopdeur	in	overheaddeur;
•	 Kozijn	pui	in	plaats	van	overheaddeur;
•	 Verdiepingsvloer	in	beton	of	hout;
•	 	Dubbelwandige	lichtkoepel,	afmetingen	
nader	te	bepalen;

•	 	Noodverlichting,	brandslanghaspel	en/of	
poederblusser;

•	 	Leveren	en	aanbrengen	van	de	
verwarmingsinstallatie,	elektrische	
installatie,	e.e.a.	volgens	nader	uit	te	werken	
indeling;

•	 	Gasaansluiting;

6

Wijzigingen
Deze	technische	omschrijving	is	
nauwkeurig	en	met	zorg	samengesteld.	
Desondanks	maken	wij	een	voorbehoud	
ten	aanzien	van	wijzigingen	
voortvloeiende	uit	de	eisen	gesteld	door	
overheid	of	nutsbedrijven,	gewijzigde	
constructie,	stedenbouwkundige	
verkaveling,	etc.	

Ook	is	het	mogelijk	dat	er	andere	
dan	de	voorgeschreven	materialen	
verwerkt	worden.	Bijvoorbeeld	doordat	
oorspronkelijke	materialen	niet	of	niet	
tijdig	geleverd	kunnen	worden.	De	
gebruikte	materialen	zullen	geen	afbreuk	
doen	aan	de	kwaliteit	van	het	werk.	

Wijzigingen	kunnen	ook	van	invloed	
zijn	op	de	situatie	tekening,	hoewel	deze	
is	vervaardigd	aan	de	hand	van	de	laatst	
bekende	gegevens.	

De	afbeelding	op	het	voorblad	is	een	artist	
impression.	Alle	genoemde	maten	zijn	
circa	maten.	Kleuren	kunnen	afwijken.	
De	verkoper	behoud	zich	het	recht	voor	
tijdens	de	uitvoering,	op	of	aan	opstallen,	
de	naar	haar	oordeel	noodzakelijke	
architectonische	of	technische	wijzigingen	
door	te	voeren.	De	wijzigingen	zullen	geen	
ernstige	afbreuk	doen	aan	de	waarde	en	
bruikbaarheid	van	de	unit	en	geven	geen	
recht	tot	enige	verrekening	met	de	koper.



Algemeen

Koop/aannemingsovereenkomst
Met	de	koop/aannemingsovereenkomst	
gaan	verkoper	en	koper	een	overeenkomst	
aan.	Deze	koop/aannemingsovereenkomst	
verplicht	de	verkoper	onder	meer	tot	
levering	van	het	grondperceel	en	de	
bouw	van	de	bedrijfsunits.	De	koper	is	
hierdoor	verplicht	de	koopprijs	te	betalen.	
Beide	partijen	ontvangen	binnen	enkele	
dagen	na	ondertekening	een	kopie	van	
de	koop/aannemingsovereenkomst.	
Het	origineel	wordt	naar	de	notaris	
gezonden,	die	dan	de	notariële	akte	van	
eigendomsoverdracht	(ofwel	de	akte	van	
levering)	kan	voorbereiden.	

Eigendomsoverdracht
De	overdracht	van	de	grond	geschiedt	
door	middel	van	een	zogenaamde	
‘’akte	van	levering’’	bij	de	notaris.	De	
uiterste	datum	van	overdracht	wordt	
in	de	koopovereenkomst	bepaald	en	is	
afhankelijk	van	de	kadastrale	uitmetingen	
en	splitsing.	Ruim	voor	de	datum	van	
levering,	notarieel	transport,	stuurt	de	
notaris	een	afrekening,	waarop	het	totale	
op	die	datum	verschuldigde	bedrag	is	
aangegeven	(inclusief	bijkomende	kosten).	
Ook	blijkt	uit	deze	afrekening	welk	bedrag	
(tijdig)	aan	de	notaris	moet	worden	
overgemaakt.	
In	het	algemeen	worden	op	de	
transportdatum	twee	akten	ondertekend:
•	 	De	akte	van	eigendomsoverdracht.
•	 	De	hypotheekakte	(indien	nodig).

De	volgende	kosten	zijn	in	de	koop/
aannemingsovereenkomst	opgenomen:
•	 	Grondkosten;
•	 	Terreininrichting	met	inritten;
•	 	Bouwkosten;
•	 	Notariskosten;
•	 	Bouwvergunningen	(legeskosten);
•	 	Plaatsingskosten	elektra-	en	
wateraansluitingen,	incl.	tussenmeters.

Kosten	die	niet	in	de	koop/
aannemingsovereenkomst	zijn	
opgenomen:
•	 	Afwerking	en	gebouwinrichting;
•	 	Premie	voor	opstal-	en/of	
risicoverzekering;

•	 	Rente	over	verschuldigde	maar	
niet	betaalde	termijnen	tot	de	
transportdatum;

•	 	Financieringskosten;
•	 	De	notariskosten	voor	het	opmaken	van	
de	hypotheekakte;

•	 	BTW	(thans	21%,	eventuele	wijzigingen	
worden	conform	de	wettelijke	
voorschriften	doorberekend).

Vereniging	van	eigenaars
Om	de	waarde	van	uw	bezit	voor	nu	
en	in	de	toekomst	te	waarborgen	zal	er	
een	vereniging	van	Eigenaars	worden	
opgericht.	De	units	zullen	gesplitst	
worden	in	appartementsrechten	
(welke	zullen	worden	vastgelegd	in	de	
notariële	akte).	In	de	splitsingsakte	zal	
het	reglement	en	de	statuten	worden	
vastgesteld.	De	vereniging	van	Eigenaars	
regelt	onder	andere	het	onderhoud	van	het	
straatwerk,	groen	en	dergelijke	op	eigen	
terrein,	opstalverzekering,	dakonderhoud	
en	dergelijke.	De	eigenaren	zullen	jaarlijks	
een	financiële	bijdrage	moeten	leveren	aan	
de	vereniging	van	Eigenaars.
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Betaling
Na	ondertekening	van	de	koop/
aannemingsovereenkomst	word	door	de	
verkoper	een	factuur	verstuurd	naar	de	
koper	waarop	de	reeds	vervallen	termijnen	
in	rekening	worden	gebracht.	Er	zijn	dan	
een	aantal	mogelijkheden:

•	 	Indien	de	eigendomsoverdracht	is	
geschied,	dan	betaalt	u	de	factuur	
rechtstreeks	of	via	de	bank	waar	u	uw	
hypotheek	heeft	afgesloten.

•	 	Als	de	eigendomsoverdracht	nog	
niet	geschied	is	heeft	u	automatisch	
uitstel	van	betaling,	zoals	dat	in	
de	overeenkomst	staat.	Over	de	
verschuldigde	maar	nog	niet	betaalde	
termijnen	word	de	overeengekomen	
rente	berekend,	die	bij	de	notariële	
eigendomsoverdracht	met	u	word	
verrekend.	Telkens	wanneer	de	bouw	
weer	zover	gevorderd	is	dat	een	van	de	
termijnen	vervallen	is	ontvangt	u	van	de	
verkoper	een	verzoek	tot	betaling.

Schoonmaken	en	oplevering
Minimaal	twee	weken	voor	de	oplevering	
word	de	koper	schriftelijk	op	de	hoogte	
gesteld	van	de	definitieve	datum	en	
tijdstip	van	de	oplevering	om	gezamenlijk	
met	de	verkoper	de	unit	te	inspecteren.	De	
units	worden	“bezemschoon”	opgeleverd.
Eventuele	gebreken	en/of	
onvolkomenheden	worden	schriftelijk	
vastgelegd	en	binnen	een	dan	af	te	spreken	
termijn	verholpen.

Sleuteloverdracht
Wanneer	door	de	koper	aan	alle	financiële	
verplichtingen	voldaan	is	en	de	akte	van	
transport	getekend	is	,	ontvangt	u	direct	
na	de	oplevering	de	sleutels	van	de	unit.	
Het	door	u	in	ontvangst	nemen	van	de	
sleutels	betekend	dat	de	unit	aan	u	is	
opgeleverd.
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T 038 - 7851228

Postbus 10054
7301 GB Apeldoorn
T 055 5 268 245 / 06 27 08 42 87
E MarcelvandeVelde@rodenburg.nl
www.rodenburg.nl

Ontwikkeling: Verkoop:

Apeldoorn


