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BusinessPark Vredenburgh

Bereikbaarheid

Modern nieuw te realiseren logistiek centrum centraal
gelegen op het (agro) bedrijventerrein BusinessPark
Vredenburgh te Waddinxveen.

Het te ontwikkelen distributiecentrum is gelegen in de
gemeente Waddinxveen welke onlangs is toegevoegd
aan de logistieke hotspot A12 Corridor in Nederland.

Waddinxveen heeft de afgelopen jaren grote logistieke
bedrijven aangetrokken waaronder Lidl, Eosta,
NedCargo en Dachser.

BusinessPark Vredenburgh is uitstekend bereikbaar
vanaf de snelwegen A12 en A20.

De nieuwbouwontwikkeling betreft één gebouw,
bestaande uit twee units.
Het gebouw beschikt het over ruime
parkeergelegenheid, ca. 177 plaatsen, op eigen
terrein.

Het is gelegen in het hart van de randstad waardoor
het havengebied van Rotterdam, de nationale en
internationale wegverbindingen en luchthavens van
Rotterdam The Hague en Schiphol zijn goed
bereikbaar.

Beschikbaarheid
Voor de verhuur is momenteel circa 26.030 m² beschikbaar, het gebouw bestaat uit twee units.

Unit 1

Metrage

Unit 2

Metrage

Bedrijfsruimte

11.377 m²

Bedrijfsruimte

10.243 m²

Mezzanine

1.260 m²

Mezzanine

1.080 m²

Kantoorruimte

1.035 m²

Kantoorruimte

1.035 m²

Totaal

13.672 m²

Totaal

12.358 m²

De gewenste afmeting en indeling kan in nader overleg overeen worden gekomen.
De kantoorruimte is verdeeld over de begane grond, 1e en 2e verdieping. Het is eveneens mogelijk de
kantoorruimte uit te breiden op de mezzanine.

Huuruitgangspunten
Bedrijfsruimte

Servicekosten
Nader overeen te komen.

Mezzanine

Huurtermijn
In overleg.

Kantoorruimte

Beschikbaarheid
Oplevering in nader overleg.

Huurprijs

€ 60,00 per m² per jaar
€ 30,00 per m² per jaar
€ 125,00 per m² per jaar
Bovengenoemde prijzen zijn bij vooruitbetaling per
kwartaal verschuldigd. Alle genoemde bedragen zijn
exclusief BTW.

Opleveringsniveau
Warehouse
▪ Vrije hoogte van 10,5 meter
▪ Kolomstructuur (23,0 m x 16,50 m)
▪ 24 loading docks
▪ Maximale vloerbelasting 45 kN/m² met een
maximale puntbelasting van 80 kN
▪ Maximale vloerbelasting van 25 kN/m² in de
expeditie (onder mezzanine)
▪ Vloervlakheid volgens vlakheidsklasse 4 NEN2747
▪ 2 overheaddeuren op maaiveldniveau
▪ Dockshelters met stootbumpers en wielgeleiding /
afschermpalen
▪ Elektrisch bedienbare hydraulische docklevellers
▪ ESFR sprinklersysteem
▪ Brandmeld- ontruimingsinstallatie
▪ Verwarming middels heaters
Kantoorruimte
▪ VRF installatie met verwarming en koeling
▪ Sprinklersysteem
▪ Brandmeld- en ontruimingsinstallatie
▪ LED verlichting
Buitenterrein
▪ Verhard met betonklinkers
▪ Elektrische toegangspoorten
▪ LED verlichting

Over JLL
JLL is een zakelijk en financieel adviseur op het
gebied van vastgoed en biedt gespecialiseerde
diensten voor eigenaren, gebruikers en beleggers. Wij
zijn continu op zoek naar klanten met grote ambities.
Persoonlijke aandacht, kwaliteit en teamwork zijn de
basis van alles wat wij doen. In alle sectoren en
vanuit verschillende locaties in Nederland en
wereldwijd werken wij samen als één team. Hierdoor
hebben wij toegang tot lokale, regionale en
wereldwijde kennis over de vastgoedmarkt. Op deze
manier kunnen wij uw ambities nog beter
verwezenlijken. Voor meer informatie kijk op onze
website: www.jll.nl.

Contactgegevens JLL
Weena 284, 3012 NJ Rotterdam
Postbus 21190, 3001 AD Rotterdam
+ 31 (0)10 – 4 110 440
Bedrijfsruimte.Rotterdam@eu.jll.com
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