H.A. Lorentzstraat 1A te Zwijndrecht
Ca. 364 m² kantoorruimte in units vanaf 140 m²

HUURPRIJS € 100,- per m² per jaar.
exclusief BTW en servicekosten.

Kenmerken
Huurprijs
€100,-- per m², per jaar.
Huurtermijn
Vijf jaar.
Verlengingstermijn
Een verlengingstermijn van vijf jaar.
BTW belast
Ja.
Servicekosten
€ 35,- per m², per jaar.

Indexering
Jaarslijks, voor het eerst één jaar na datum
huuringang.
Betalingen
Huurprijs te voldoen bij vooruitbetaling per maand.
Datum van oplevering
In overleg.
Opleveringsniveau
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en
ontruimd) worden opgeleverd met de huidige
voorzieningen als “casco”.
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Omschrijving
Algemeen
Kantoorgebouw "Deulpoort” is gesitueerd op een
prominente zichtbare locatie aan de entree van
bedrijventerrein Develpoort in het hart van de
gemeente Zwijndrecht. De locatie mag met recht
worden aangemerkt als snelweglocatie omdat hij
direct ligt aan de op- en afrit van rijksweg A-16
(Rotterdam – Breda – Antwerpen), maar ook het
NS-station van Zwijndrecht is op loopafstand.

Voor partijen die op zoek zijn naar bereikbaarheid,
een modern kantoor én een scherpe prijs, is dit
object de uitgelezen kans.

Het complex beschikt over 20 afsluitbare
parkeerplaatsen op eigen terrein.
Daarnaast is er een ruime hoeveelheid openbare
parkeerplaatsen aan beide zijden van een
ventweg die parallel aan het geasfalteerde deel
van de Lorentzstraat loopt. De parkeernorm die zo
gerealiseerd kan worden is bijna 1:25.

Huurprijs
Kantoorruimte: € 100,-- per m² jaar.
Parkeerplaatsen: € 500,-- per plaats per jaar.

Kadastrale aanduiding
Het perceel is kadastraal bekend als gemeente
Zwijndrecht, sectie D, nummer 4067 en plaatselijk
bekend als H.A. Lorentzstraat 1a, 2, 2a, 2b en
Christiaan Huygensstraat 25 te Zwijndrecht.

Alle prijzen exclusief BTW, verwarming en
servicekosten, te voldoen bij vooruitbetaling per
maand.
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Vervolg omschrijving
Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum
huuringang, op basis van de wijziging van het
prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex
(CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100),
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS).
Huurtermijn
Vijf jaar met een verlengingsperiode van vijf jaar.
Omzetbelasting
Ingevolge artikel 11, lid 1, sub B van de Wet
Omzetbelasting zullen verhuurder en huurder in de
huurovereenkomst een verklaring ondertekenen op
grond waarvan zij opteren voor belaste verhuur.
Uitgangspunt is dat huurder het gehuurde voor
tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te
stellen minimumpercentage zal of blijvend zal
gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek
van omzetbelasting, zodanig dat kan worden
geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich
zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om
ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt
wordt afgeweken. Indien huurder niet of niet meer
aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs
worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt
gecompenseerd voor de gevolgen van het
vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor
met omzetbelasting belaste huur.
bedrag wordt per kwartaal vooraf in rekening
gebracht.
Bijkomende kosten
Bovenop en gelijktijdig met de periodiek
verschuldigde huurprijs zal door verhuurder een
verrekenbaar voorschot worden berekend ter
grootte van € 35,00 per m² per jaar voor onder
andere navolgende leveringen en diensten:

- Periodieke keuring brandmeld- en
ontruimingsinstallaties;
- Periodieke keuring blustoestellen en droge
blusleidingen;
- Periodieke keuring klimaatinstallatie;
- Periodieke keuring hydrofoor beveiliging;
- Bewaking / surveillance;
- Gemeentelijke belastingen / heffingen;
- Glasverzekering;
- Waterschap / Waterbeheer;
- Verzorgen van afvalverwijdering;
- Klein collectief onderhoud regiewerk;
- Onderhoud van de groenvoorziening;
- Onderhoud en periodieke controle van:
* Sanitaire installaties;
* Gasleiding/ waterleiding;
* Riolering;
* Vuilwaterpomp;
* Telecominstallatie;
* Ventilatie- / overdrukinstallatie;
* RWA Energiemanagement;
* Elektrische installaties / armaturen;
* Noodverlichting;
* Dakbedekking;
* Bliksembeveiliging;
Zekerheidsstelling
Een bankgarantie ter grootte van een
betalingsverplichting van drie maanden, inclusief
BTW.
Huurovereenkomst
Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en
andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a
BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende
Zaken (ROZ) in februari 2015.

- Levering van gas, water en elektra (inclusief
vastrecht);
- Buitenglasbewassing;
- Glasbewassing binnen in de algemene ruimten;
- Schoonmaak van de algemene ruimten;
- Gevelbewassing;
- Gladheidsbestrijding;
- Netwerkkosten / meetdienst voor onder andere
liftinstallatie;
- Periodieke keuring liftinstallaties;
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Vervolg omschrijving
Bestemmingsplan
Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig
verantwoordelijk voor het aanvragen van de
eventueel benodigde goedkeuringen en/of
vergunningen van het bevoegd gezag om zich op
locatie te mogen vestigen.
Indien na ondertekening van de
huurovereenkomst / koopovereenkomst blijkt dat
het gebruik van Huurder / Koper strijdig is met de
ter plaatse geldende publiekrechtelijke of
privaatrechtelijke bestemming, kan Huurder /
Koper de Verhuurder / Verkoper daar nimmer voor
aansprakelijk stellen. Het toetsen of het beoogde
gebruik publiek- of privaatrechtelijk is toegestaan,
betreft volledig de verantwoordelijkheid van
Huurder / Koper.
Datum van oplevering
In overleg.
Wijze van oplevering
Het object zal vrij van huur en gebruik (schoon en
ontruimd) worden opgeleverd met de huidige
voorzieningen als “casco+”.
Disclaimer
Nadrukkelijk is vermeld dat deze
informatieverstrekking niet als een aanbieding of
offerte mag worden beschouwd. Aan deze
gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
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Indeling
Beschikbaar voor verhuur:
Ca. 140 m² Kantoorruimte op de begane grond (links
van de entree);
Ca. 224 m² Kantoorruimte op verdieping 1 (rechts
van de entree);
Voormelde oppervlakten zijn indicatief berekend aan
de hand van opname ter plaatse, op basis van
plattegrondtekeningen en informatie verkregen via
www.bagviewer.nl.
De oppervlakten zijn zo secuur mogelijk vastgesteld,
doch mogen niet worden aangemerkt als
verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het
Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN
2580.

Voorzieningen













Verwarming via gasgestookte cvinstallatie met radiatoren;
Luchtbehandelingsinstallatie;
Kabelgoten ten behoeve van data en
elektra aansluitingen;
Mechanische ventilatie (niet individueel in
kantoren te regelen);
Ruime hal met een centrale entree op de
begane grond;
Gescheiden dames- en herentoilet op
elke verdieping;
Personenliftinstallatie;










Verlaagde systeemplafonds met
ingebouwde verlichting;
Te openen ramen;
Brandalarminstallatie;
Hand brandblussers;
Brandslanghaspels;
Rookmelders;
Constructieve wanden in neutrale kleur
gesausd;
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Bestemmingsplan
Bij de gemeente Zwijndrecht valt onderhavige
onroerende zaak in het vigerende
bestemmingsplan: "Corridor" dat werd vastgesteld
bij Raadsbesluit van 18 juni 2013. Op grond van
artikel 3 van de planvoorschriften is de enkel
bestemming van het object: "Bedrijf".

De bovenstaande en in de bijlage verstrekte
gegevens, betreffende de bestemming zijn
gedownload via de internetsite
www.ruimtelijkeplannen.nl per toestandsdatum 5
januari 2022.

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd
voor:
a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met
categorie 2': bedrijven uit ten hoogste
milieucategorie 2 van de Staat van
Bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in bijlage 1 bij
deze regels;
b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met
categorie 3.1': bedrijven uit ten hoogste
milieucategorie 3.1 van de Staat van
Bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in bijlage 1 bij
deze regels;
c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met
categorie 3.2': bedrijven uit ten hoogste
milieucategorie 3.2 van de Staat van
Bedrijfsactiviteiten, zoals opgenomen in bijlage 1 bij
deze regels;
d. detailhandel in motorvoertuigen;
e. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning':
een bedrijfswoning;
f. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel
volumineus': tevens detailhandel in volumineuze
goederen;
g. ter plaatse van de aanduiding 'horeca': tevens
een restaurant, als bedoeld in categorie B van de
Lijst van Horeca-activiteiten, zoals opgenomen in
bijlage 2 bij deze regels;
h. ter plaatse van de aanduiding 'kantoor': tevens
voor een zelfstandig kantoor;
i. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk':
tevens voor maatschappelijke voorzieningen;
j. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening':
uitsluitend nutsvoorzieningen;
k. ter plaatse van de aanduiding 'onderwijs': tevens
voor onderwijsvoorzieningen;
l. ter plaatse van de aanduiding 'vulpunt lpg':
uitsluitend een vulpunt voor lpg;
m. bij deze bestemming behorende voorzieningen
zoals groen, nutsvoorzieningen,
parkeervoorzieningen, verhardingen en water.
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Locatie
Parkeren
Het complex beschikt over 20 afsluitbare
parkeerplaatsen op eigen terrein. Daarnaast is er een
ruime hoeveelheid openbare parkeerplaatsen aan
beide zijden van een ventweg die parallel aan het
geasfalteerde deel van de Lorentzstraat loopt. De
parkeernorm die is zo gerealiseerd kan worden is
bijna 1:25.
Bereikbaarheid
De locatie mag met recht worden aangemerkt als
snelweglocatie omdat hij direct ligt aan de op- en
afrit van rijksweg A-16 (Rotterdam - Breda Antwerpen), maar ook het NS-station van Zwijndrecht
is op loopafstand.
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Plattegrond begane grond
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Plattegrond eerste verdieping
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Kadastrale kaart

Adres:
H.A. Lorentzstraat 1A

Gemeente:
Zwijndrecht

Postcode / Plaats:
3331 EE Zwijndrecht

Sectie / Perceel:
D / 4067

Soort:
Erfpacht
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Een passende huisvesting voor uw bedrijf?
Onze specialisten staan klaar om te helpen!

Dennis Dekker
Adjunct-Directeur
Register Makelaar en Taxateur o.z.
Tel: 088 424 0 172

Liesbeth Baris
Vastgoed Adviseur
Bedrijfsonroerend goed
Tel: 088 424 0 234

Kimberley Moolenaar
Vastgoed Adviseur
Bedrijfsonroerend goed
Tel: 088 424 0 173

Esmee van Laar
Afdelingssecretaresse
Bedrijfsonroerend goed
Tel: 088 424 0 231

Chantal van der Bij
Vastgoed Adviseur
Bedrijfsonroerend goed
Tel: 088 424 0 202

Waarom Ooms Makelaars?

 Snel, proactief en ondernemend
 Sterk team met altijd één helder aanspreekpunt
 Thuis in de markt, de regio en bij instanties
 Uw uitdaging is onze uitdaging
 NVM Business Makelaar
 Vastgoedcert gecertificeerd

Johan de Wittstraat 40, 3311 KJ

Dordrecht

Informatie aanvragen of bezichtiging plannen? Bel: 078 - 614 4 333
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Onze vestigingen

Lansingerland

Schiedam

Capelle a/d IJssel
Rotterdam

Spijkenisse
Hellevoetsluis

Barendrecht
Dordrecht

Ooms Makelaars Rotterdam

Ooms Makelaars Hellevoetsluis

T (010) 424 88 88

T (0181) 32 18 49

@ rotterdam@ooms.com

@ hellevoetsluis@ooms.com

www.ooms.com/rotterdam

www.ooms.com/hellevoetsluis

Ooms Makelaars Barendrecht

Ooms Makelaars Lansingerland

T (0180) 62 65 00

T (010) 302 99 99

@ barendrecht@ooms.com

@ lansingerland@ooms.com

www.ooms.com/barendrecht

www.ooms.com/lansingerland

Ooms Makelaars IJssel- en Lekstreek

Ooms Financieel Adviseurs

T (010) 450 11 77

T (010) 424 88 10

@ capelle@ooms.com

@ hypotheek@ooms.com

www.ooms.com/capelle

www.oomsfinancieeladviseurs.com

Ooms Makelaars Dordrecht

Ooms Makelaars Bedrijfshuisvesting

T (078) 614 43 33

T (010) 424 88 88

@ dordrecht@ooms.com

@ bog@ooms.com

www.ooms.com/dordrecht

www.ooms.com/bog

Ooms Makelaars Schiedam Vlaardingen

Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting

T (010) 273 01 02

T (078) 614 43 33

@ schiedam@ooms.com

@ drechtsteden@ooms.com

www.ooms.com/schiedam

www.ooms.com/bog

Ooms Makelaars Spijkenisse
T (0181) 69 23 33
@ spijkenisse@ooms.com
www.ooms.com/spijkenisse

