
Fruiteniersstraat 23 te Zwijndrecht
Ca. 894 m² kantoorruimte op begane grond, ca. 508 m² kantoorruimte op de 

eerste verdieping en 11 parkeerplaatsen

KOOPSOM € 1.575.000,00 kosten koper
HUURPRIJS € 150.000,00 per jaar

exclusief BTW en servicekosten
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Kenmerken
Koopprijs



€ 1.575.000,00 kosten koper




Huurprijs


€ 150.000,00 per jaar excl. BTW en servicekosten.




Huurtermijn


Vijf jaar.




Parkeerplaats


11 parkeerplaatsen.




Opleveringsniveau


In de huidige staat.




Verlengingstermijn


Vijf jaar.




Opzegtermijn


Twaalf maanden

BTW belast


Er kan vrij van BTW worden overgedragen




Zekerheidsstelling

Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 
een betalingsverplichting van drie maanden, 
inclusief BTW.





Indexering


Jaarlijks, voor het eerst éé'n jaar na datum 
huuringang.





Servicekosten


Niet van toepassing.




Betalingen


Per maand.




Datum van oplevering


In overleg.



Omschrijving
Algemeen
 Dordrecht, met een bushalte in de naastgelegen 
Dit kantoorgebouw is gesitueerd op een woonwijk, op ca. 5 minuten loopafstand.

prominente en zichtbare locatie aan de entree 

van bedrijventerrein 'De Geer' in Zwijndrecht. Het is Het kantoorgebouw is thans in gebruik bij een 
gelegen op de hoek van de Fruiteniersstraat en de maatschap en bestaat uit twee bouwlagen. Het 
Gildenweg. 
 gebouw heeft een ruime centrale ontvangstruimte 


 en is op zowel de begane grond als op de 
Zwijndrecht is een dorp binnen de Drechtsteden en verdieping voorzien van diverse kantoorvertrekken. 
telt per 1 januari 2022 44.789 inwoners. De De begane grond beschikt tevens over een royale 
oppervlakte van het dorp is 22,77 km² waarvan kantine. Het complex beschikt over circa 11 
2,35 km² uit water bestaat. Zwijndrecht is gelegen parkeerplaatsen op eigen terrein. Daarnaast is er 
aan het drierivierenpunt, het drukst bevaren punt in een ruime hoeveelheid gratis openbare 
Nederland. De rivieren ‘Noord’, ‘Oude Maas’ en parkeerplaatsen aan beide zijden van het 
‘Beneden Merwede’ komen hier samen. 
 kantoorgebouw.



 

Bedrijventerrein ‘De Geer’ is goed bereikbaar met Voor partijen die op zoek zijn naar goede 
zowel openbaar vervoer als met de auto. De op- bereikbaarheid, veel ruimte én een scherpe prijs, is 
en afrit van de A-16 (Rotterdam – Breda – dit object de uitgelezen kans.

Antwerpen) is binnen enkele minuten te bereiken. 

Er is een busverbinding vanuit het centrum van 
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Omschrijving
Kadastrale aanduiding
 
Zekerheidsstelling



Gemeente Zwijndrecht, sectie G, nummer 1674, Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 
groot 1.804 m².
 een betalingsverplichting van drie maanden, 


 inclusief BTW.


Huurprijs
 


€ 150.000,00 per jaar.
 
Huurovereenkomst


 Standaard huurovereenkomst kantoorruimte en 

Bovengenoemde huurprijs is exclusief BTW, andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a 
servicekosten en BTW over de servicekosten.
 BW, vastgesteld door de Raad voor Onroerende 


 Zaken (ROZ) in februari 2015.

Huur te voldoen bij vooruitbetaling per maand.
 



 
Koopsom


Huurprijsaanpassing
 € 1.575.000,00 kosten koper, exclusief BTW.


Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum  

huuringang, op basis van de wijziging van het 
Omzetbelasting

prijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex Er kan vrij van BTW worden overgedragen.

(CPI) reeks CPI-Alle Huishoudens (2015=100), 

gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de 
Koopovereenkomst

Statistiek (CBS).
 De tussen partijen gemaakte afspraken zullen 


 worden vastgelegd in een model 

Huurtermijn
 koopovereenkomst voor Bedrijfs onroerend goed 

Vijf jaar met verlengingsperioden van vijf jaar.
 (model 2019) zoals vastgesteld door de 

 Nederlandse Vereniging van Makelaars in 

Opzegtermijn
 onroerende goederen en vastgoeddeskundigen 

Wederzijdse opzegtermijn van twaalf maanden NVM.

tegen het einde van een huurperiode.
 




 Zekerheidsstelling


Omzetbelasting
 Koper dient ter nakoming van zijn verplichtingen, 7 

Het uitgangspunt is dat Huurder het gehuurde voor dagen na het verlopen van de ontbindende 
tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te voorwaarden, een waarborgsom te storten bij de 
stellen minimumpercentage blijvend zal gebruiken notaris, ter grootte van 10% van de koopsom.

voor prestaties die recht geven op aftrek van 

omzetbelasting, zodanig dat met de 
Staat van de onroerende zaak

ondertekening van de huurovereenkomst zal De Onroerende Zaak zal aan Koper in eigendom 
worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Indien worden overgedragen in de feitelijke en juridische 
Huurder na de huuringangsdatum niet of niet meer staat waarin het zich ten tijde van de bezichtiging 
aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs bevond, leeg en ontruimd, “as is, where is en 
worden verhoogd, zodanig dat Verhuurder wordt voetstoots”, waarbij alle zichtbare en onzichtbare 
gecompenseerd voor de gevolgen van het gebreken volledig voor rekening en risico van 
vervallen van de mogelijkheid van het verrekenen Koper komen. 

van omzetbelasting.
 



 
Energielabel


Bijkomende kosten
 Het kantoorgebouw beschikt over een 

Uitgangspunt is dat huurder zelf energielabel C. Na het opstellen van het 
leveringscontracten sluit met nutsbedrijven voor de energieprestatiecertificaat zijn er door de huidige 
levering van gas, water en elektra. Bovenop de eigenaar nog energiebesparende investeringen 
periodiek verschuldigde huurprijs wordt in overleg gedaan. Mogelijk dat dit van positieve invloed is 
een nader te bepalen bedrag aan servicekosten in op het energielabel. 

rekening gebracht
 



 Een afschrift van het energielabel wordt bij 

 oplevering als bijlage aan de huur-/ 

 koopovereenkomst opgenomen.
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Omschrijving
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Datum van oplevering.
 


In overleg.
 
Disclaimer



 Nadrukkelijk is vermeld dat deze 

Gebruik
 informatieverstrekking niet als een aanbieding of 

Huurder of koper is te allen tijde zelf volledig offerte mag worden beschouwd. Aan deze 
verantwoordelijk voor het aanvragen van de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.
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. 





Wet ter voorkoming van witwassen en financieren 

van terrorisme

Als makelaar en taxateur zijn wij verplicht om aan 
de richtlijnen van de Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te 
voldoen. 




Naar aanleiding van bovenstaande wetgeving 
dienen wij van de koper(s) een cliëntonderzoek uit 
te voeren, waarvoor de onderstaande stukken 
dienen te worden aangeleverd.




- Verklaring Uiteindelijk Belanghebbende(n)(zie 
bijgevoegd document);

- Kopie geldig legitimatiebewijs van de 
tekenbevoegde (zonder foto en BSN);

- Kopie geldig legitimatiebewijs van de Uiteindelijk 
Belanghebbende(n) (zonder foto en BSN);

- Formulier herkomst vermogen.





Privacy


Ooms respecteert uw recht op privacy en 
garandeert dat uw persoons- en bedrijfsgegevens 
op een vertrouwelijke en verantwoordelijke wijze 
zullen worden behandeld, overeenkomstig de 
richtlijnen uit de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).













Indeling
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Ca. 893,81 m² kantoorruimte op de begane grond;

Ca. 507,98 m² kantoorruimte op de eerste 
verdieping;

Ca. 25 m² Kelderruimte;

Ca. 67,20 m² Opslagruimte op de verdieping;

Ca. 11 parkeerplaatsen op eigen terrein;




Voormelde oppervlakten zijn berekend aan de 
hand van een NEN 2580 rapportage en mogen 
worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte 
zoals gedefinieerd door het Nederlands 
Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.




Onder- danwel overmaat van het metrage zal 
nimmer (kunnen) leiden tot enige verrekening van 
de huurprijs en/of eventuele kosten bijkomende 
leveringen en diensten, tijdens de periode van 
deze huurovereenkomst met inbegrip van 
eventuele verlenging(en) hiervan.

Voorzieningen

 Brandblusvoorzieningen*;
 Voorportaal entreezone, toegang naar de 

kantoren middels intercominstallatie;
 Alarmsysteem*;
 CV ruimte toegankelijk vanaf het dak, v.v. drie CV 

installaties (Nefit).
 Tegelvloer in de gangzone op de begane grond*;
 Tapijt in het kantorengedeelte op de begane 

grond*;
 Systeemplafond op de begane grond 

grotendeels v.v. LED verlichting;
 Airconditioning in de serverruimte op de begane 

grond*;
 Verwarming middels CV installatie, gekoppeld 

aan radiatoren;
 Dubbele beglazing;
 Schrootjesplafond voorzien van inbouwspots*;

 Entree middels enkele toegangsdeur
 Dubbel dames- en herentoilet op de begane 

grond, voorzien van open voorportaal met 
handwasbak;

 Kantineruimte op de begane grond, voorzien van 
balie / aanrecht met wasbak*;

 Keuken op de begane grond in U-opstelling v.v. 
inbouw vaatwasser*, wasbak, close-in boiler en 2 
losse koelkasten*, diverse onder- en bovenkastjes

 Schoonmaakkast op de begane grond;
 Douchegelegenheid op de begane grond 

(buiten gebruik)*;
 Vloerbedekking middels tapijt op de eerste 

verdieping*;
 Systeemplafond grotendeels v.v. LED verlichting 

op de eerste verdieping;



Bestemmingsplan
Bij de gemeente Zwijndrecht valt de onroerende 
zaak in het vigerende bestemmingsbestemmings 
‘De Geer‘, vastgesteld bij Raadsbesluit van 13 
december 2011.




Op grond van artikel 4 van dit bestemmingsplan is 
de enkelbestemming van de locatie: ‘Bedrijf‘ met 
als dubbelbestemming ‘Waarde - archeologie‘ en 
of nadere functie-aanduiding ‘bedrijven tot en met 
categorie 3.2.‘.




De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd 
voor:

c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf ten 
hoogste categorie 3.2': bedrijven uit ten hoogste 
categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
'bedrijventerrein';




Specifieke gebruiksregels:

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende 
regels:




a.	 Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan;

b.	Opslag van meer dan 10.000 kg 
consumentenvuurwerk is niet toegestaan;

c.	Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan;

d.	Activiteiten uit kolom 1 van bijlagen C en D van 
het Besluit milieueffectrapportage 1994 zijn niet 
toegestaan in de gevallen, zoals genoemd in 
kolom 2 van de desbetreffende bijlage;

e.	Detailhandel is niet toegestaan, uitgezonderd 
detailhandel in ter plaatse vervaardigde of 
geproduceerde goederen, detailhandel in bij de 
bedrijfsvoering passende goederen en 
detailhandel zoals bedoeld in lid 4.1;

f.	Opslag van goederen voor de voorgevelrooilijn is 
niet toegestaan;

g.	Opslag van goederen achter de 
voorgevelrooilijn met een totale stapelhoogte van 
meer dan 4 m is op onbebouwde gronden niet 
toegestaan;

h.	Per bedrijf is kantoorvloeroppervlakte die meer 
bedraagt dan 50% van de bedrijfsoppervlakte is 
niet toegestaan, kantooroppervlakte van meer 
dan 1.500 m² per bedrijf is in geen geval 
toegestaan;

i.	Zelfstandige kantoren zijn uitsluitend toegestaan 
ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm 
van kantoor – 1 t/m 3’, met dien verstande dat:

1.	ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 
van kantoor - 1' niet meer dan 750 m2 
kantoorvloeroppervlakte is toegestaan;


2.	ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 
van kantoor - 2' niet meer dan 1.000 m2 
kantoorvloeroppervlakte is toegestaan;

3.	ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 
van kantoor - 3' niet meer dan 700 m2 
kantoorvloeroppervlakte is toegestaan;

j.	Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is 
één bedrijfswoning toegestaan, met een maximum 
inhoud van 500 m³;

k.	ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 
van wonen – 1' is één bedrijfswoning toegestaan, 
uitsluitend op de eerste verdieping;

l.	ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 
van wonen - 2' is één bedrijfswoning toegestaan, 
uitsluitend op de derde verdieping;




Conform bestemmingsplan is zelfstandige 
kantoorruimte op deze locatie niet toegestaan. Op 
d.d. 21 juli 2006 heeft de Gemeente Zwijndrecht, 
per genoemde datum vrijstelling gegeven voor de 
vestiging van een kantoor op onderhavig adres. 




Bovenstaande gegevens, zijn gedownload op 
peildatum 14 juli 2022 via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl.
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Lasten & beperkingen
Met betrekking tot bekende bijzondere 
verplichtingen, wordt ten deze verwezen naar het 
bepaalde voorkomende in een akte van levering 
op negen juli negentienhonderd één en tachtig 
verleden door mr. H.B. Bak, destijds notaris te 
Zwijndrecht, bij afschrift overgeschreven in 
gemelde openbare registers op tien juli 
negentienhonderd één en tachtig in deel 7180 
nummer 15, woordelijk luidende: 




1.	Van  het gekochte terrein en het koopster reeds 
in eigendom toebehorend terrein mag totaal één/
derde gedeelte, doch maximaal driehonderd 
centiaren, worden bestemd voor een dienstwoning 
met bijbehorende grond; van dit gedeelte mag 
ten hoogste vijftig procent (maximaal één are 
vijftig centiare) worden bebouwd; 




Het is absoluut verboden een vrijstaande 
dienstwoning te bouwen, zodat uitsluitend een aan 
de bedrijfsruimte gebouwde of in de bedrijfsruimte 
opgenomen dienstwoning is toegestaan; 




de dienstwoning is onlosmakelijk met de 
bedrijfsgebouwen en het bedrijfsterrein verbonden, 
zodat deze woning niet zonder de 
bedrijfsgebouwen en het bedrijfsterrein mogen 
worden vervreemd, zowel in eigendom als in 
zakelijk genotsrecht.




2.	Het verkochte, alsmede de daarop te stichten, 
casu quo gestichte opstal(len) zullen nog geheel 
noch gedeeltelijk zonder schriftelijke toestemming 
van Burgemeester en Wethouders mogen worden 
vervreemd, in eigendom of zakelijk genotsrecht 
worden overgedragen, noch mogen worden 
verhuurd, gescheiden of verdeeld, noch op enige 
andere wijze in gebruik worden gegeven;




3.	Koopster of haar rechtverkrijgenden krachtens 
titel de beschikking over het onderhavige terrein 
verkregen hebbende, zal hetzelve niet mogen 
bezigen voor het vestigen van een bedrijf, dat zich 
bezig houdt met het verwerken van schroot of 
andere soortgelijke afvalproducten, noch met het 
verwerken van beenderen of dergelijke; 

Hieronder zijn mede begrepen bedrijven die 
kennelijk niet tot de normale industrieën behoren of 
wier vestigen het rustige bezit van anderen zou 
kunnen schaden;







4.	Koopster zal ten behoeve van het door haar op 
het onderhavige terrein uit te oefenen bedrijf 
opstallen kunnen stichten en werken kunnen 
uitvoeren. 




De ingevolge de wet of wettelijke voorschrift 
eventueel hiertoe vereiste vergunning, zal evenwel 
moeten worden aangevraagd en verkregen; 

Aan de door Burgemeester en Wethouders te 
stellen nadere voorwaarden met betrekking tot de 
bebouwing van het terrein dient door koopster te 
worden voldaan.




5.	Door koopster zullen bij de uitoefening van haar 
bedrijf zodanige maatregelen worden 
opgenomen, dat geen stank- of stofverspreiding of 
verspreiding van stoffen die luchtverontreiniging 
tengevolge hebben, zal plaatsvinden, een en 
ander onverminderd de terzake van toepassing 
zijnde wettelijke bepalingen.




6.	Koopster moet met de direktie van de bedrijven, 
welke met de levering van electriciteit, gas en 
water in de gemeente zijn belast, overeenkomsten 
sluiten.




7.	Koopster zal zonder schriftelijke toestemming van 
Burgemeester en Wethouders op het gekochte 
terrein of aan dan wel op de te stichten opstallen 
cum annexis geen reclame mogen aanbrengen; 

reclame anders dan voor zijn bedrijf zal absoluut 
verboden zijn;




8.	Het is koopster of haar rechtverkrijgenden 
absoluut verboden om op het verkochte terrein 
detailhandel, in welke vorm dan ook, uit te 
oefenen.




9.	Door Burgemeester en Wethouders zal geen 
vergunning worden verleend voor het hebben van 
een benzinepomp aan de weg, waaronder mede 
begrepen een (diesel) oliepomp, luchtpomp en 
dergelijke;




10.	Voor het plaatsen, hebben en houden van een 
bedrijfsbenzinepomp, waaronder mede begrepen 
is een (diesel) oliepomp, luchtpomp en dergelijke 
op het bedrijfsterrein is de toestemming van 
Burgemeester en Wethouders vereist;
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Lasten & beperkingen
11.	Door koopster zal voor eigen 
parkeergelegenheid op het gekochte moeten 
worden gezorgd;




12.	Voor het maken, hebben en houden van een 
uitrit naar de openbare weg is een vergunning van 
Burgemeester en Wethouders vereist; 




Voor het hebben en houden van deze uitrit is een 
nader door Burgemeester en Wethouders te 
bepalen recht verschuldigd, hetwelk voor het jaar 
negentienhonderd één en zeventig is bepaald op 
twee gulden en tien cent (fl 2,10) per strekkende 
meter;




13.	Koopster is verplicht het onderhavige terrein 
behoorlijk af te scheiden en afgescheiden te 
houden, een en ander ten genoegen van 
Burgemeester en Wethouders; Burgemeester en 
Wethouders kunnen van deze verplichting tot 
wederopzegging ontheffing verlenen.




14.	De eventueel bij de bouw overschietende 
grond moet ter beschikking worden gesteld van de 
gemeente.




15.	Bij niet-nakoming van één of meer der 
bepalingen sub 1 tot en met 14 zal de 
overtreedster met ingang van de dag, waarop de 
overtreding is begaan, voor iedere overtreding ten 
behoeve van verkoopster verbeuren, totdat de 
overtreding ongedaan is gemaakt een onmiddellijk 
opeisbare boete van éénduizend gulden (fl 
1.000,=) per dag, zonder dat enige 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal 
nodig zijn.




16.	De bepalingen sub 1 tot en met 15, alsmede de 
onderhavige bepaling en de hierna sub 17 
genoemde bepaling zullen bij elke scheiding of 
vervreemding van de eigendom of het zakelijk 
genotsrecht, van het verkochte aan de nieuwe 
verkrijger moeten worden opgelegd en ten 
behoeve van de gemeente Zwijndrecht worden 
bedongen en aangenomen en in elke akte van 
vervreemding of scheiding bij wijze van 
kettingbeding worden opgenomen.













17.	A. Bij niet-nakoming van voorwaarde 16 
verbeurt koper en iedere opvolgende verkrijger ten 
behoeve van de gemeente Zwijndrecht door het 
enkele feit van het niet-nakomen ene onmiddellijk 
opeisbare boete van vijftigduizend gulden (fl. 
50.000,=) voor elke niet-nakoming, zonder dat 
enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst 
zal nodig zijn, onverminderd de bevoegdheid van 
de gemeente Zwijndrecht om, naast het verbeuren 
van de genoemde boete op de voormelde wijze, 
alsnog de nakoming te vorderen;




B. e sub 17a. genoemde boete van vijftigduizend 
gulden (fl. 50.000,=) is gebaseerd op het prijspeil 
van negentienhonderd negen en zeventig en zal 
jaarlijks, voor de eerste maal op één januari 
negentienhonderd tachtig worden aangepast aan 
de hand van het landelijk indexcijfer voor de 
bouwkosten op basis van negentienhonderd 
negen en zestig = éénhonderd, zoals dit door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek wordt 
gepubliceerd.”




Voorzover in bovengenoemde bepalingen 
verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht 
is aan koper op te leggen, doet hij dat bij dezen en 
wordt een en ander bij dezen door koper 
uitdrukkelijk aanvaard. Voorzover het gaat om 
rechten die ten behoeve van derden zijn 
bedongen, worden die rechten bij dezen tevens 
door verkoper voor die derden aangenomen.




In onderhavig geval dient de verkoper 
goedkeuring te krijgen voor overdracht van zijn 
recht. Die goedkeuring kan niet aangevraagd 
worden door de koper, maar zal door de verkoper 
aangevraagd dienen te worden. 
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Plattegrond begane grond
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Plattegrond eerste verdieping
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Kadastrale kaart
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Adres

Fruiteniersstraat 23





Postcode / Plaats


3334 KA Zwijndrecht

Gemeente

Zwijndrecht





Sectie / Perceel

G / 1674

Soort

Volle eigendom



Een passende huisvesting voor uw bedrijf?

Onze specialisten staan klaar om te helpen!

Dennis Dekker
Directeur - Vennoot

Register Makelaar en Taxateur o.z

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

 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

Waarom Ooms Makelaars?

Johan de Wittstraat 40, 3311 KJ Dordrecht
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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
Commercieel Medewerker

Binnendienst
Tel: 088 424 0 231

Sam Borges dos Santos
Commercieel Medewerker

Binnendienst
Tel: 088 424 0 116

Chantal van der Bij
Vastgoed adviseur

Bedrijfsonroerend goed
Tel: 088 424 0 202




