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DUURZAME BEDRIJFSHUISVESTING DIE PAST BIJ
AMBITIEUZE ONDERNEMERS

De Weerdenberch
Waardenburg
Energieneutraal en circulair gebouwd. Dat kenmerkt project De Weerdenberch dat in
Waardenburg op bedrijventerrein Slimwei gebouwd wordt. Op een zichtlocatie aan
een waterpartij, in de nabijheid van de snelwegen A2 en A15 verrijst hier een zestiental
bedrijfsunits met een chique, duurzame uitstraling, zelfvoorzienend met de energie van
zo’n vijfhonderd zonnepanelen én accu’s met in totaal een opslagcapaciteit van
tenminste 100 kWh.
Speciaal voor trotse, ambitieuze ondernemers bewijst De Weerdenberch dat een circulaire
economie op kleine schaal mogelijk is.

ZESTIEN VERSCHILLENDE
UNITS

UNIEKE LOCATIE

CIRCULAIR GEBOUWD

EFFICIËNT MET ENERGIE

De bedrijfsruimtes kennen

De units liggen op een zichtlocatie,

De manier van bouwen en de

De zonnepanelen en accu’s

verschillende afmetingen en zijn

in de directe nabijheid van de

gebruikte materialen maken dit

leveren de energie direct aan de

daardoor naar eigen inzicht in

snelwegen A2 en A15. Op het

project bijzonder. Gerecyclede

gebruikers. Is er teveel, dan wordt dit

te delen en voor verschillende

bedrijventerrein zijn grote bedrijven

materialen, een losmaakbare

opgeslagen. De gebruiker bespaart

doeleinden te gebruiken. Er zijn

met A-merken te vinden. De

constructie en biologische

door de goedkopere energie en

oplaadpunten aanwezig voor uw

strategische ligging in het midden

afbreekbare isolatie geven dit

het hogere rendement direct op de

elektrische auto.

van het land is bovendien goed

project een extra duurzaam

vaste lasten.

bereikbaar voor uw klanten.

karakter.
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VERDUURZAMINGSAMBITIE

Circulair gebouwd
Met de keuze voor circulariteit gaan we een stap verder in onze verduurzamingsambitie. Een
circulaire stempel drukken op kleine schaal en tegen geringe middelen: hiermee laten we
zien dat het kan en waar we voor staan.
Bij alle toegepaste bouwmaterialen is een afweging gemaakt qua duurzaamheid en
circulariteit. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van de bouwmateriaalpiramide van
CINARK (Centre for Industrialised Architecture, The Royal Danish Academy – Architecture,
Design, Conservation). Voorbeelden hiervan zijn geschroefde in plaats van een gelaste
staalconstructie in verband met hergebruik in de toekomst, houten kozijnen in plaats van
aluminium vanwege het milieubelastende productieproces en steenwolisolatie in plaats van
PIR omdat de grondstof van steenwol onbeperkt beschikbaar is.
We laten met dit project zien dat gerecyclede, afbreekbare materialen, een duurzame
bouwmethode, kwaliteit en functionaliteit hand in hand kunnen gaan, zonder dat het
onbetaalbaar wordt. Sterker nog: het levert een voordeel bij financiering op. Ondernemers
die een pand kopen wat eigenlijk een losmaakbare opslagplaats is voor herbruikbare
materialen, kunnen zich onderscheiden en profileren met een goed verhaal, vol innovatie,
ambitie en duurzaam bewustzijn.

16

500

16

LAADPUNTEN
VOOR ELEKTRISCHE
AUTO’S

ZONNEPANELEN

ACCU’S
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OVER DE WEERDENBERCH

Ons verhaal
‘Ik heb een oprechte interesse in duurzaamheid en volg ontwikkelingen. Gezien de
klimaatdoelstellingen kunnen we niet om duurzaamheid heen. Ik wil laten zien dat duurzame,
circulaire oplossingen mogelijk zijn. Mijn drijfveer om circulair te laten bouwen gaat gepaard
met mijn motivatie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen en mij hierin te profileren.
Naast deze ambitie is er nog een voordeel: de financiering gaat makkelijker en de investering
betaalt zich terug.

‘Met dit ambitieuze project kunnen
ondernemers zich onderscheiden’
We zijn de uitdaging aangegaan, met alle haken en ogen die erbij hoorden. Het materiaal, de
kwaliteit en de functionaliteit moeten hand in hand gaan, en ook in milieutechnisch opzicht
moet het kloppen. Het resultaat is een project dat ambitie uitstraalt, waarmee ondernemers
zich trots kunnen onderscheiden en kunnen laten zien ze een goed verhaal hebben.’
Petra van Kessel – ontwikkelaar Petra van Kessel Vastgoed B.V.
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Architectuur is wat mij betreft een gebonden

Wij

kunstvorm, een samenhang tussen functionaliteit

ondersteuning aan bedrijven en particulieren

en schoonheid door vorm en materiaal. Ik

op

gebruik in het ontwerpproces graag eenvoudige

onderhoud. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd

duurzame

functionele

in projectmanagement en denken we graag in

overstekken bij een hoog- of laagstaande zon,

mogelijkheden. Het project van Petra was een

slimme oriëntatie van de kozijnen, et cetera.

echte uitdaging. Tijdens het ontwerp wisten

oplossingen,

zoals

bieden
het

technische

gebied

van

en

bouwkundige

vastgoedbeheer

en

wij dat we maximaal een huisaansluiting aan

‘Samenhang tussen
functionaliteit,
schoonheid en
materialen’

vermogen konden krijgen bij Liander. Meer
energie kon Liander op dat moment niet leveren.
Hierdoor is het idee ontstaan om zonnepanelen
toe te passen in combinatie met accu’s. Elke unit
heeft een eigen accu. Het teveel aan opgewekte
energie wordt opgeslagen. Op deze wijze kunnen
alle units optimaal worden gebruikt.

De grotere duurzaamheidsslagen zitten in de

‘Technische
oplossingen maken dit
tot een uniek project’

energietechniek en in de mate van circulariteit;
herbruikbaar

en

demontabel

bouwen

met

duurzame constructies en materiaalkeuzes.
Bij dit project stonden we voor een duurzame
uitdaging, waarbij Petra van tevoren een duidelijke

Krish Tjikoeri – eigenaar & projectmanager
Bommelweg B.V.

visie had: bedrijfsunits ontwikkelen die een

Door het toepassen van accu’s is het mogelijk

eenheid uitstralen, met veel keuzemogelijkheden

om een groot deel van de opgewekte energie

en een groene en chique uitstraling die ook op de

zelf te gebruiken. Bij een volle accu zal de

lange termijn houdbaar is. De bedrijfsunits liggen

overtollige energie worden terug geleverd aan

op een gunstige zichtlocatie. De units vormen

het net. Volgens de huidige berekeningen wordt

ondanks hun verschillende afmetingen toch een

er 150.000 kWh aan zonnepanelen geïnstalleerd,

eenheid door onder andere de fraaie houten

verdeeld over de units.

gevelbekleding. Het resultaat moest betaalbaar,
onderscheidend, duurzaam en circulair zijn,

In theorie hebben we iets uitgedacht wat werkt

zonder grote concessies te doen. Die ambitie is

en waarmee het project bij laag energiegebruik

zeker gehaald.’

energieneutraal wordt. Bij een piekbelasting
zullen de accu’s de extra vraag opvangen en in

Pieter Wagter – architect architectenbureau

de nachturen zal eerst de opgeslagen energie

WAGTERKRIJGER

worden gebruikt. Op lange termijn kunnen we
de installatie aanpassen aan nieuwe technieken.
Deze technische oplossingen maken dit samen
tot een uniek project.’
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‘Allereerst hebben we gekeken wat Petra’s

‘Het mooie aan dit project is dat het écht heel

drijfveer was om op het thema circulariteit

duurzaam is, omdat het volledig energieneutraal

in te zetten. Ze had al een duidelijke visie en

en circulair gebouwd wordt. Dat maakt dit

ambitie op het gebied van duurzaamheid. Het

project anders. De strategie begon in dit geval bij

energievraagstuk

gemeengoed,

Petra zelf. Door de juiste mensen om zich heen

maar met circulariteit wilde Petra een stap

te verzamelen en de juiste advieskantoren en

verder gaan. We hebben een concreet plan

architect te betrekken is het duurzaam geworden

met circulaire alternatieven opgesteld voor

in alle facetten. Het is een project geworden met

traditionele

en

een duurzaamheidskarakter dat naadloos aansluit

materialen. Daarbij hebben we zowel gekeken

bij onze visie. Duurzaamheid is daarom een van

naar de financiële haalbaarheid van de circulaire

de vaste elementen tijdens onze gesprekken met

maatregelen als de meetbare impact van deze

ondernemers. Niet alleen bij projectfinanciering

maatregelen op circulariteit. Deze impact is

of commercieel vastgoed, zoals vaak gedacht

uitgedrukt in de Building Circularity Index (BCI©)

wordt. Elke onderneming heeft te maken met

en de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). Hierdoor

duurzame uitdagingen.

is

inmiddels

bouwmethoden,

producten

is er onder meer gekozen voor een houten

‘‘Het duurzaamheidskarakter sluit naadloos
aan bij onze visie’

balklaag, een staalconstructie die losmaakbaar
is en citumen dakbedekking, recyclebaar met
biologisch isolatiemateriaal.

‘Ook kleinschalige
projecten
kunnen bijdragen
aan circulaire
bouweconomie’

De Rabobank ziet circulair ondernemen als een
van de pijlers van de Nederlandse economie.
Het

zorgt

voor

welvaart,

welzijn

en

een

toekomstbestendig economisch systeem. Zo
ontstaan er bedrijven die individueel en als
keten een gezond verdienmodel hebben. Naast
financiering delen wij ook kennis en netwerk

We zijn erin geslaagd om tegen een geringe

op het gebied van circulair ondernemen. Wij

meerinvestering een project te realiseren dat

investeren hiermee bewust in een goede en

impact heeft op de mate van circulariteit. Dit

duurzame basis.

project laat zien dat bijdragen aan een circulaire

Ook duurzame investeringsplannen? Neem gerust

bouweconomie ook op kleine schaal, met geringe

contact met mij op via 06-12140586.’

middelen mogelijk is. Petra heeft dat initiatief
genomen; we hebben meer pioniers zoals haar

Penny Janssen-Schraven – accountmanager

nodig.’

Rabobank

Leonie Eggen – projectmanager Alba Concepts
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UNIEKE LOCATIE

Locatie en omgeving
Een chique, duurzame bedrijfsunit op een centrale zichtlocatie: dat is wat project De
Weerdenberch kenmerkt. De snelwegen A2 en A15 rondom knooppunt Deil liggen praktisch
voor de deur en om de hoek, en brengen u en uw klanten binnen een uur in Rotterdam,
Amsterdam, Utrecht en Eindhoven – en binnen een half uur in Arnhem, Nijmegen en Den
Bosch. De directe omgeving leent zich voor een stevige wandeling, lunchafspraak of overleg
met een van de vele bedrijven op het bedrijventerrein of daarbuiten. De Weerdenberch is een
verzameling bedrijfsunits waar u zich - bijna - thuis voelt.

CENTRALE LIGGING
Midden in het land, met de belangrijkste snelwegen om de hoek, biedt bedrijfsgebouw De
Weerdenberch een prima uitvalsbasis voor u en uw klanten. U bent in de meeste gevallen
binnen een uur in de grote steden.

PARKEREN
Parkeren doen u en uw klanten gratis voor de deur. Plaatsen zijn er voldoende. Ook is er per
unit een laadpunt beschikbaar voor een elektrische auto.

HORECA
Een lunchafspraak, een kop koffie met krant en WiFi of een snelle snack? De McDonald’s
zit om de hoek, een aantal aantrekkelijke horecagelegenheden in de nabije omgeving,
bijvoorbeeld in Waardenburg en het pittoreske Neerijnen bij de Waaldijk.

BEDRIJVEN
Juist door de centrale ligging vindt u tal van grote en kleine ondernemingen op het
industrieterrein en in de omgeving, zoals transport- en logistieke bedrijven, kantoren,
groothandels, garages en een tankstation.
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SITUATIE
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BOUWNR 01 TM 10

- 16 -

BOUWNR 11 TM 14
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BOUWNR 11 TM 14
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BOUWNR 15, 16
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BOUWNR 15, 16
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BOUWNR 11 TM 16
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BOUWNR 11 TM 16
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BOUWNR 11 TM 16
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BOUWNR 01 TM 16
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BOUWNR 11 TM 16
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BOUWNR 01 TM 16
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BOUWNR 11 TM 16
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BOUWNR 01 TM 16

ALGEMEEN

Technische
omschrijving

Het betreft de nieuwbouw van 2 bedrijfsverzamelgebouwen met in totaal 16 bedrijfsunits.
De bedrijfsunits worden zoveel mogelijk circulair gebouwd. Wij maken gebruik van
materialen waarvan de herkomst en productie duurzaam zijn. Daarnaast zijn de onderdelen
losmaakbaar, zodat ze eventueel later weer hergebruikt, gerecycled kunnen worden of
teruggegeven kunnen worden aan de natuur.
Met betrekking tot elektra is onze doelstelling de units energieneutraal te maken. De
zonnepanelen wekken energie op en deze wordt rechtstreeks aan de gebruiker geleverd.
Opgewekte energie, die niet wordt gebruikt zal worden opgeslagen in accu’s. Dit zal bij
een piekbelasting worden aangesproken of als er geen energie wordt opgewerkt zal de
opgeslagen energie als eerste worden gebruikt. Elke unit krijgt een eigen aansluiting
voorzien van een accu. De opgewekte energie welke niet wordt gebruikt zal worden geleverd
aan het net.
De units worden casco opgeleverd. Tot het casco behoort de fundering, de begane
grondvloer, een houten vloer voor als verdieping voorzien van een houten trap,
voorbereidingen voor vloerverwarming als hoofdverwarming in de begane grondvloer,
de buitenwanden, de scheidende bouwmuren en het dak. Tevens zijn de units standaard
voorzien van water, riool, elektra en een loze leiding voor glasvezel tot aan de meterkast.

- 28 -

VERENIGING VAN EIGENAREN

Indien in de unit op de verdieping meer dan 1

TERREINVERHARDINGEN

monolithisch afgewerkt. De vloer wordt aan de

De gebouwen worden gesplitst in appartements-

verblijfsruimte wordt ingericht, dient een brand-

De bestrating wordt vanwege de circulaire

onderzijde geïsoleerd met EPS. De maximale

rechten en hiervoor wordt een Vereniging van

meld-/ontruimingsinstallatie te worden aange-

toepassingen uitgevoerd in grijze gebruikte

vloerbelasting is 1.500 kg/m².

Eigenaren (VvE) opgericht. De VvE behartigt de

bracht conform de daarvoor geldende normen.

betonklinkers en graskeien ten behoeve van de

Aan de wapening worden vloerverwarmingsslan-

algemene parkeerplaatsen. De graskeien worden

gen bevestigd, als hoofdverwarming.

gemeenschappelijke belangen van de individuele eigenaren van de appartementsrechten. De

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd conform

ingestrooid met grond en voorzien van graszaad.

vereniging is verantwoordelijk voor het beheer

Bouwbesluit 2012.

Parkeerplaatsen bij de bedrijfsunits worden

VERDIEPINGSVLOER

aangegeven door middel van een contrasterende

Er zal een balklaag worden aangebracht van

betonklinker. Rondom de bestrating en graskeien

Noord Europese vurenhout. Dit zal worden

worden banden aangebracht.

bekleed met underlayment plaat. De vloer heeft

van de gemeenschappelijke onderdelen van de
gebouwen, deelt de gezamenlijke kosten, lost ge-

PEIL

zamenlijke problemen op en beheert de financiën

Het peil van het bedrijfspand van waaruit alle

van de VvE.

hoogten worden gemeten, komt overeen met de

MEER- EN/OF MINDERWERK
Voor de start van de bouw kunt u aangeven of
u gebruik wenst te maken van één of meerdere

een maximale vloerbelasting van 250 kg/m².

bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer.

GROENSTROKEN

De juiste maat wordt bepaald in overleg met de

Het plantvak aan de zuidzijde van het kavel

De trap naar de verdieping is een vurenhouten

gemeente.

tussen de bestrating en de erfgrens wordt

dichte steektrap met een antislipvoorziening in

voorzien van Persicaria Amplexicaulis “Speciosa”

de treden. Aan de muurzijde wordt een 40mm

(duizendknoop).

dikke stok handleuning aangebracht. Langs de

uitgevoerd. Eventuele individuele wensen kunt

BUITENRIOLERING/
HEMELWATERAFVOER

u kenbaar maken. U ontvangt hiervoor een

Het vuilwaterriool wordt aangesloten op de

De plantvakken langs de units 1 en 6 en tegenover

een vurenhouten trapbalustrade aangebracht.

maatwerk voorstel. Zelfwerkzaamheden tijdens de

gemeenteriool.

de units 4 en 5 worden voorzien van Vinca Minor

Afwerking is wit gegrond.

opties. Dit zal dan tijdens de bouw worden

open zijde van de trap en het trapgat wordt

(kleine maagdenpalm).

bouw door de koper of door een andere aannemer
zijn niet toegestaan.

GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN
BESTEMMINGSPLAN

De hemelwaterafvoeren worden aangesloten

Rondom de parkeerplaatsen met graskeien komen

SCHEIDINGSWANDEN

op infiltratiekratten of infiltratie zal in hetzelfde

Cotoneaster Dammeri (dwergmispel).

De scheidingswanden tussen de units worden
uitgevoerd in kalkzandsteen vellingkantblokken.

waterpeilgebied worden gecompenseerd. Het
hemelwater van de bestrating wordt tevens afge-

De waterkanten langs de sloot en waterpartij

Deze behoeven in principe verder geen afwerking,

De omgevingsvergunning is door de gemeente

voerd naar de infiltratiekratten of sloten. Het ver-

worden voorzien van gras (speelgazongras).

maar zouden eventueel in eigen beheer kunnen

West Betuwe verleend voor het bouwen van 2

zamelde hemelwater in de infiltratiekrat kan in de

Langs de sloot en waterplas worden 4 stuks Prunus

worden gesausd.

bedrijfsgebouwen waarin 16 bedrijfsunits worden

bodem wegzakken, zogenaamd infiltreren. Tevens

Serrulata ”Kanzan” (Japanse sierkers) geplaatst.

ondergebracht en het maken van een uitweg op

zal hemelwater uit infiltratiekratten gereduceerd

de Zandweistraat te Waardenburg.

naar het open water worden afgevoerd.

De nevenfuncties van industriefuncties (gebruiks-

Materiaal binnen- en buitenriool zijn van PVC

functies ondergeschikt aan de industriefunctie,

en de toegepaste putten zijn van gietijzeren

zoals kantoor of kantine) mogen samen niet meer

draaibare roosters.

gebruiksoppervlak. Uiteraard is meer gebruiksop-

Voor de afvoer van het hemelwater op de

pervlak als kantoor of kantine mogelijk. Hiervoor

terreinbestrating worden gietijzeren straatkolken

dient een separaat traject te worden doorlopen

met uitneembare roosters aangebracht.

Het achterhout van de met golfplaat beklede

met graskeien worden 3 stuks Laburnum Watereri

en houten buitengevels wordt uitgevoerd met

“Vossii” (Goudenregen) geplaatst.

rachels- en regelwerk van geïmpregneerd Noord

FUNDERINGSPALEN

gebruiksoppervlakte omvatten dan 10% van het

Europees vuren.

De funderingspalen worden uitgevoerd als

STAALCONSTRUCTIE

betonmortelschroefpalen en/of slagpalen.

De staalconstructie wordt uitgevoerd conform

BEGANE GRONDVLOER

bij de gemeente West Betuwe. De gemeente zal

RUWBOUWTIMMERWERK

In de plantvakken rondom de parkeerplaatsen

staaltekeningen en -berekeningen van de
constructeur. In verband met het circulair bouwen

De begane grondvloeren worden uitgevoerd

worden de verbindingen niet gelast, maar

hier aanvullende eisen aan stellen welke admini-

De rioolleiding in de meterkast betreft PVC 110

met onderheide gewapende betonvloer met 20

verbonden door middel van bouten en moeren.

stratief afgehandeld kunnen worden.

mm.

% gecertificeerde betongranulaat. Deze wordt

Dit geldt ook voor de kop- en voetplaten. Gelaste
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verbindingen komen niet voor. De afwerking van

in SKG**. De buitendeur wordt voorzien van een

2018 tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven.

RIOLERING

de constructie is RAL 7022 ombergrijs.

brievenbus. Het toe te passen hang- en sluitwerk

Deze spectaculaire doorbraak in circulaire

Er wordt een afgedopte aansluiting in de

heeft weerstandsklasse 2 of hoger.

dakbedekkingen, ontwikkeld door Icopal met haar

meterkast gerealiseerd.

KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

partners ZND Nedicom en New Horizon Urban

Binnenkozijnen worden vervaardigd van vurenhout.

DAKCONSTRUCTIE

In de deurkozijnen worden stompe Vervo schil-

De dakconstructie bestaat uit zelfdragende

derdeuren aangebracht. Deuren worden voorzien

geprofileerde stalen dakplaten welke worden

van krukstel, loopslot of vrij- of bezetslot bij het

gemonteerd op de staalconstructie. Dakplaten

De isolatie is met betrekking tot de drukvastheid

optionele toilet. Kozijnen en deuren zijn voorzien

zijn voorzien van een PE-coating.

afgestemd voor de toepassing van de

VERWARMING

zonnepanelen.

Op de begane vloer zal vloerverwarming aange-

van grondverf.

Mining, levert een besparing op van 400 ton CO2-

KOUDWATER/DRINKWATER

uitstoot per jaar.

In de meterkast wordt een bemeterde
wateraansluitpunt, 2,5 m3/h gerealiseerd.

GEVELCONSTRUCTIE

legd worden. Wij hebben rekening gehouden dat

De buitenkozijnen, -ramen en deuren- worden

Binnenzijde van de buitengevels wordt

Ter plaatse van de brandwerende scheidingswan-

uitgevoerd in Siberisch Lariks. Dit is een harde

opgebouwd middels stalen geïsoleerde

den en de bestaande belendingen wordt een strook

en zware houtsoort met een hoge natuurlijke

binnendozen. De stalen binnendozen worden

steenwol aangebracht ter voorkoming van brand-

ELEKTRA

duurzaamheid. De buitenkozijnen en -deuren

horizontaal bevestigd en hebben een Rc-waarde

overslag. Indien noodzakelijk wordt deze strook

Elke units zullen elk apart voorzien worden van:

worden afgelakt in de kleur RAL 7022 ombergrijs

van 4,50m²K/W. Afwerking: dompelverzinkt.

voorzien van betontegels. De dakgarantie bedraagt

en de buitenramen in de kleur RAL 9010 zuiver wit.

Buitenzijde van de binnendozen wordt bekleed

aflopend 10 jaar, onder voorwaarden van regelmatig

met twee gevelsystemen, te weten:

onderhoud en dat er door derden geen werkzaam-

Golfplaten met een fijne sinusprofilering.

heden of aanpassingen aan het dak zijn verricht.

Buitenkozijnen worden voorzien van HR++
beglazing.

OVERHEADDEUREN

ombergrijs.
• Thermisch gemodificeerd houten geveldelen.
Geveldelen zijn duurzaam geproduceerd

headdeur type Thermo 40 of gelijkwaardig, 300 cm

en voorzien van een watergedragen olie,

breed en 362 cm hoog. De bediening is elektrisch.

aangebracht middels de vacuümmethode.

• Standaard een energieaansluiting van 3x25A.
Dit kan in overleg aanpast worden naar 3x80A
• Verdeler(groepenkast), merk Hager,
bestaande uit:
• 1x Hoofdschakelaar 40A 4-polig;

• Golfplaten in kleur gemoffeld Ral 7022

De units zijn voorzien van een Novoferm over-

dit als hoofdverwarming kan functioneren.

Er zijn dakdoorvoeren opgenomen ten behoeve van

• 4x aardlekautomaten 1fase+N B16A 30mA;

zonnepanelen, rioolontluchtingen en ventilatie-

• 2x aardlekautomaat 3fase+N C16A waarvan 1

installaties.

AFBOUWWERKZAAMHEDEN
De units worden casco opgeleverd, wat betekent

De deur kan automatisch sluiten indien gewenst

voor de oplaadpaal.
• Belinstallatie bestaande uit, beldrukker, trafo
en schel.
• Een buitenlicht aansluiting inclusief armatuur

met een instelbare timer. Er is een noodbediening

Verdeling golfplaten en thermisch

dat geen afbouwtimmerwerk, vensterbanken,

voorzien van schemerschakelaar. Deze zal

door middel van een handkettingtakel. De deur is

gemodificeerde houten geveldelen als

schilderwerk of andere afbouwwerkzaamheden

worden gemonteerd tussen de voordeur en

voorzien van zelftestende onderloop-, slapkabel-

aangegeven op de geveltekeningen. Onder de

worden uitgevoerd.

overheaddeur.

en veerbreukbeveiliging en er is een ingebouwde

gevelbekledingen wordt een geïsoleerde grijze

standaard ontvanger t.b.v. afstandsbediening.

kantplank toegepast als aansluiting met het

HEMELWATERAFVOEREN

Handzenders worden niet meegeleverd.

maaiveld.

De hemelwaterafvoeren worden aangebracht aan

• 1 dubbele wandcontactdoos in de meterkast.

de binnenzijde van de voorgevels van het pand

• 1 enkele wandcontactdoos of perilix t.b.v. en

• Potentiaalvereffening van waterleiding en
staalconstructie.

HANG- EN SLUITWERK

DAKBEDEKKING

De buitendeuren worden voorzien van een

Dakbedekking wordt vervaardigd uit Citumen

Afhankelijk van binnenklimaat kan condensatie

3-puntssluiting. De raamkrukjes van de

dakbedekking. Citumen is een nieuwe dakbedekking

optreden. De afvoerbuizen zijn vervaardigd uit pvc

draaikiepramen zijn afsluitbaar met een sleutel.

die goede prestaties levert in verband met het

(ronde buizen) in een grijze kleur. Tevens worden

Het veiligheidsbeslag van de buitendeuren wordt

circulair bouwen. Met deze dakbedekking wordt

er spuwers aangebracht om in geval van over-

Smart Charging Dynamic Load Balancing.

uitgevoerd met een kerntrekbeveiliging SKG***.

een grote besparing behaald met betrekking tot

macht de afvoer van het water te garanderen.

Montage buitengevel ruggelings aan de

De cilinder van de buitendeur wordt uitgevoerd

de CO2 uitstoot. Icopal lanceerde de Citumen in

(niet voorzien van isolatie en betimmeringen).

nabij de ventilatiebox.
• Boven elke deur wordt aan de binnenzijde een
noodverlichtingsarmatuur gemonteerd
• Oplaadpaal incl. wandbeugel voorzien van

meterkast.
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ALGEMEEN

Overige
voorwaarden

De units worden gebouwd conform de geldende normen en voorschriften van het
Bouwbesluit.
De tekeningen en technische omschrijving zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld aan
de hand van de gegevens van de architect, adviseurs en gemeente. Desondanks dient een
voorbehoud gemaakt te worden ten aanzien van eventuele wijzigingen in de (situatie)
tekeningen en technische omschrijving van welke aard dan ook en/of maatafwijkingen. Deze
wijzigingen kunnen mede voortvloeien uit eisen van de overheid en/of nutsbedrijven.
De op de artist impression afgebeelde auto’s, interieur, beplanting e.d., voor zover
niet anders is omschreven, dienen als impressie en zijn niet in de koop inbegrepen.
De perspectieftekeningen, artist impressies en brochure zijn in een eerder stadium
samengesteld en geven derhalve een impressie, waardoor afwijkingen mogelijk zijn.
Bedoelde wijzigingen zullen geen afbreuk doen aan de waarde van de bedrijfsgebouwen en
geven geen aanleiding tot enige verrekening met de koper.
Bij de oplevering wordt het pand bezemschoon opgeleverd. Het schoonmaken op
detailniveau dient in eigen beheer te geschieden.
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OPTIONEEL BOUWKUNDIG
Als standaard worden de onderstaande opties aangeboden. Eventueel kan in overleg een

Optie T8, verdieping unit 15 en 16 (verlichting)

andere aanpassing of indeling worden verzorgd.

De verdieping voorzien van de benodigde verlichting en noodverlichting. Volgens de

• Optie B1, aanbrengen toilet begane grond

berekening komt het neer op 21 LED armaturen per unit.

• Optie B2, aanbrengen halletje begane grond
• Optie B3, aanbrengen pantry en portaal verdieping

Optie T9, hal unit 1 t/m 10, 13 en 14 (verlichting en wandcontactdozen)

• Optie B4, aanbrengen toilet verdieping

De hal voorzien van verlichtingsarmaturen en wandcontactdozen. Volgens de berekening

• Optie B5, aanbrengen technische ruimte verdieping

komt het neer op 6 LED armaturen per unit en 2 stuks opbouw wandcontactdozen.

OPTIONEEL TECHNISCH

Optie T10, hal unit 11 en 12 (verlichting en wandcontactdozen)

Als standaard wordt een basisoptie A aangeboden. Deze basisoptie kan worden uitgebreid met

De hal voorzien van verlichtingsarmaturen en wandcontactdozen. Volgens de berekening

de opties 1 t/m 16. Eventueel kan in overleg een andere aanpassing of indeling worden verzorgd.

komt het neer op 4 LED armaturen per unit en 2 stuks opbouw wandcontactdozen.

Optie A begane grond (riool en waterleiding)

Optie T11, hal unit 15 en 16 (verlichting en wandcontactdozen)

Het monteren van een basis riool en koudwaterleiding als voorbereiding van de opties: toilet,

De hal voorzien van verlichtingsarmaturen en wandcontactdozen. Volgens de berekening

fontein en pantry.

komt het neer op 8 LED armaturen per unit en 2 stuks opbouw wandcontactdozen.

Optie T1, begane grond (toilet, fonteintje)

Optie T12 verdieping unit 1 t/m 16

Het leveren monteren van een toilet en fonteintje.

Het monteren van een wandgoot in het kantoor gemonteerd onder het raam over de
hele breedte van het pand. Wandgoot zal worden voorzien van 3 stuks tweevoudige

Optie T2, verdieping (pantry), alleen in combinatie met optie T1

wandcontactdozen en 3 tweevoudige dataaansluitingen tot in de meterkast.

Het aansluiten van de pantry op de verdieping, voorzien van een eenvoudige mengkraan en
Optie T13, verdieping unit 1 t/m 16

een boiler van 5 liter.

Het monteren van een ontruimingsinstallatie. Dit zal aan de hand van de indeling per unit
Optie T3, verdieping (toilet, fonteintje en pantry)

worden bepaald.

Het leveren monteren van een toilet, fonteintje en pantry.
Optie T14, begane grond en verdieping unit 1 t/m 16 verlichtingen toilet en gang
Optie T4 verdieping unit 1 t/m 16 (warmtepomp en radiatoren)

De hal en de toiletten voorzien van de benodigde verlichting, rekening houdend met de

Het leveren en monteren van een warmtepomp voorzien van de benodigde radiatoren voor de

hiervoor geldende normen.

verdieping incl. het aansluiten van de vloerverwarming inclusief pomp van de begane grond.
Optie T15, verdieping unit 1 t/m 16 warmtepomp ter behoeve van klimaat
Optie T5, verdieping unit 11 en 12 (verlichting)
Optie T16, leveren en monteren inbraakinstallatie

De verdieping voorzien van de benodigde verlichting en noodverlichting. Volgens de
berekening komt het neer op 9 LED armaturen per unit.

Optie T17, leveren en monteren ventilatie
Optie T6, verdieping unit 1, 2, 6, 7, 13, 14 (verlichting)

Op de 1e verdieping zal een boxventilator met kanaalwerk geplaatst worden. Hiervoor zal ook

De verdieping voorzien van de benodigde verlichting en noodverlichting. Volgens de

een dakdoorvoer worden gerealiseerd.

berekening komt het neer op 15 LED armaturen per unit.
Optie T18, leveren en ophangen 2 brandblussers
Optie T7, verdieping unit 3, 4, 5, 8, 9, 10 (verlichting)
De verdieping voorzien van de benodigde verlichting en noodverlichting. Volgens de
berekening komt het neer op 18 LED armaturen per unit.

- 32 -

MEERWERK OPTIES BOUWKUNDIG
Optie

VERKOOPPRIJS

Oppervlakten
en prijzen
Bij aankoop is er een reële mogelijkheid dat er een materiaaltoeslag in rekening wordt

Prijs excl. btw

B1

Aanbrengen toilet begane grond

€

3.680,-

B2

Aanbrengen halletje begane grond

€

5.175,-

B3

Aanbrengen pantry en portaal verdieping

€

4.025,-

B4

Aanbrengen toilet verdieping

€

5.175,-

B5

Aanbrengen technische ruimte verdieping

€

5.520,-

Aanbrengen droogbouwvloer per m²

€

23,-

Aanbrengen wandsysteem lichte scheidingswand per m²

€

46,-

Aanbrengen systeemplafond per m²

€

35,-

Aanbrengen vloerplinten per meter

€

6,-

MEERWERK OPTIES TECHNISCH

gebracht, waarmee genoemde koopsom wordt vermeerderd. Dit heeft te maken met de
beperkte beschikbaarheid en de daarmee onverwachte prijsstijgingen op bouwmaterialen.

Optie

VERKOOPPRIJS
ZONNEPANELEN EN ACCU’S
EXCL. BTW

VERKOOPPRIJS
EXCL. BTW V.O.N.

Omschrijving

Omschrijving

Prijs excl. btw

A

Begane grond: riool en waterleiding, voorbereiding opties
T1 t/m T16

€

799,-

T1

Begane grond: toilet, fonteintje

€

1.579,-

T2

Verdieping: pantry, alleen in combinatie met optie T1

€

2.035,-

T3

Verdieping: toilet, fonteintje en pantry, alleen in combinatie
met optie T1

€

3.641,-

T4

Verdieping unit 1 t/m 16: warmtepomp en radiatoren

€

9.699-

T5

Verdieping unit 11 en 12: verlichting

€

1.955,-

T6

Verdieping unit 1, 2, 6, 7, 13, 14: verlichting

€

3.163,-

T7

Verdieping unit 3, 4, 5, 8, 9, 10: verlichting

€

3.749,-

T8

Verdieping unit 15 en 16: verlichting

€

4.387,-

T9

Hal unit 1 t/m 10, 13 en 14: verlichting en wandcontactdozen

€

2.415,-

T10

Hal unit 11 en 12: verlichting en wandcontactdozen

€

1.898,-

Productie per
jaar (verwachting in kWh)

Opslagcapaciteit
accu in kWh

139.400,-

8400

10

€

12.204,-

€

133.250,-

8400

10

€

12.204,-

150

€

153.750,-

8400

10

€

12.204,-

73

146

€

149.650,-

8400

10

€

12.204,-

77

77

154

€

157.850,-

8400

10

€

12.204,-

6

68

68

136

€

132.600,-

8400

10

€

12.204,-

7

66

66

132

€

128.700,-

8400

10

€

12.204,-

8

73

73

146

€

142.350,-

8400

10

€

12.204,-

T11

Hal unit 15 en 16: verlichting en wandcontactdozen

€

3.250,-

9

73

73

146

€

142.350,-

8400

10

€

12.204,-

T12

Verdieping unit 1 t/m 16: wandgoot

€

1.152,-

10

77

77

154

€

150.150,-

8400

10

€

12.204,-

T13

Verdieping unit 1 t/m 16: ontruimingsinstallatie

€

13.800,-

11

57

57

114

€

116.850,-

6300

10

€

10.246,-

T14

€

1.438,-

12

54

54

108

€

110.700,-

6300

10

€

10.246,-

Begane grond en verdieping unit 1 t/m 16: verlichting
toilet en halletje

13

96

96

192

€

192.000,-

10500

10

€

14.161,-

T15

Verdieping unit 1 t/m 16: warmtepomp ter behoeve van klimaat

€

10.786,-

14

94

94

188

€

188.000,-

10500

10

€

14.161,-

T16

Leveren en monteren inbraakinstallatie

€

3.171,-

15

135

135

270

€

263.250,-

14700

10

€

18.075,-

T17

Leveren en monteren ventilatie

€

1.120,-

16

139

139

278

€

278.000,-

14700

10

€

18.075,-

T18

Leveren en ophangen brandblusser, 2 stuks per unit

€

127,-

Unit

Begane
grond m²

Verdieping
m²

Totaal
m²

Verkoopprijs
excl. btw

1

68

68

136

€

2

65

65

130

3

75

75

4

73

5

Prijs excl.
btw

Verhuurprijzen op aanvraag (afhankelijk van afwerkingsniveau).

- 33 -

FISCALE VOORDELEN

BESPARING

Naast de besparing en saldering * van elektriciteitskosten zijn er fiscale voordelen voor
investeringen in zonnepanelen en/of opslagaccu’s.

Voordelen en
besparingen

De Energie-investeringsaftrek (EIA) geeft een eenmalig belastingvoordeel bij investering in
bepaalde energiebesparende bedrijfsmiddelen. Deze regeling maakt het mogelijk om 45,5%
van de investeringskosten af te trekken van de fiscale winst. Dit is aanvullend op de reguliere
afschrijving. Hierdoor betaalt u minder belasting.
De Milieu-investeringsaftrek (MIA) maakt het mogelijk om tot maximaal 36% van de

Zakelijk zonnepanelen aanschaffen is een slimme en rendabele investering. Met

investeringskosten van bepaalde milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen af te trekken van de

zonnepanelen op uw bedrijfspand profiteert u van enkele belangrijke voordelen:

fiscale winst. Dit is aanvullend op de reguliere afschrijving. Hierdoor betaalt u minder belasting.

- bespaar op energiekosten;

De Willekeurige afschrijvingen milieu-investeringen (VAMIL) maakt het mogelijk om bepaalde

- verdien investering eenvoudig terug;

milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen in een willekeurig jaar tot 75% af te schrijven. Hierdoor

- wek eigen duurzame energie op;

betaalt u minder belasting.

- subsidie & fiscale voordelen;
- verminder je CO2-uitstoot;

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) maakt het mogelijk om voor bepaalde

- duurzaam maatschappelijk verantwoord ondernemen.

bedrijfsmiddelen tot 28% van de investering af te trekken van de fiscale winst. Hierdoor
betaalt u minder belasting.
Voor alle regelingen geldt dat sprake is van specifieke voorwaarden en/of jaarlijkse
subsidieplafonds. Samenloop van EIA en MIA/VAMIL is niet mogelijk. Voor meer informatie
over voornoemde regelingen verwijzen wij u naar www.rvo.nl en www.belastingdienst.nl of
uw accountant.
* De salderingsregeling (het verrekenen van afgenomen en teruggeleverde elektriciteit)
wordt na 2023 afgebouwd tot uiteindelijk 0% in 2030.

TERUGVERDIENTIJD ZONNEPANELEN
De zonnepanelen op een kleinste bedrijfsunits wekken per jaar circa 6.300 kWh aan stroom
op. Bij een actuele stroomprijs van € 0,16 per kWh (inclusief overheidsheffingen, exclusief
kosten netbeheer en exclusief BTW) levert dit een besparing op van € 1.008 per jaar. Bij een
investering van € 10.000 in zonnepanelen en opslagaccu’s bedraagt de terugverdientijd 10
jaar, exclusief fiscale voordelen. Voor de grotere units bedraagt de terugverdientijd 8 jaar,
exclusief fiscale voordelen. De eigen opslagaccu compenseert het effect van de afbouw van
de salderingsregeling vanaf 2023 tot 2030, door de teveel opgewekte energie niet terug te
leveren maar op te slaan voor eigen gebruik.
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