
 

 

HUUR 

HASTASTRAAT / LATERASTRAAT 

<PLAATSNAAM> 

NAALDWIJK 



 

 

Aan de zuidkant van Naaldwijk, grenzend aan de wijk “Kruisbroek” heeft woningcorporatie Vestia een 

tweetal appartementencomplexen gerealiseerd voor 55+ers, te weten “HoogeNaald” en “Grind”. In beide 

complexen is op de begane grond een strip gerealiseerd, welke bestemd is voor maatschappelijke- en/of 

zorg- en dienstverlenende voorzieningen. 

 

BEDRIJFSRUIMTE 

In het complex ”HoogeNaald” zijn nog de volgende units beschikbaar: 

- Hastastraat 1:  238 m2 VVO 

- Hastastraat 3:  107 m2 VVO 

- Hastastraat 11:   102 m2 VVO 

 

In het complex “Grind” is de volgende unit beschikbaar: 

- Laterastraat 8:  85 m2 VVO 

 

De wijk Hoogeland is in sterk tempo ontwikkeld. Er is een moderne wijk gerealiseerd die een thuis biedt aan 

een diversiteit aan huishoudens. Zo zijn er enkele seniorencomplexen ontwikkeld, maar ook diverse 

appartementencomplexen voor de starters op de woningmarkt en het grootste deel van de wijk is ingericht 

met (ruimere) eengezinswoningen voor gezinshuishoudens.  

 

In het complex zijn reeds meerdere ondernemingen gevestigd, onder meer: Kinderopvang 2samen, Vitis 

Welzijn, Stichting Jeugdformaat en Stichting Vestia – Westland.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OPLEVERINGSNIVEAU 

De units worden standaard casco opgeleverd door Vestia. Kandidaten zijn zelf verantwoordelijk voor de 

inrichting van de bedrijfsunits, waaronder het inbrengen van de technische voorzieningen zoals een 

warmtepomp.  

 

 

LIGGING EN BEREIKBAARHEID 

De appartementencomplexen zijn gelegen grenzend aan de wijk Kruisbroek in Naaldwijk. Vanaf de 

appartementencomplexen zijn belangrijke verkeersaders, zoals de Galgeweg, de Burgemeester Elsenweg en 

de Secretaris Verhoefweg binnen enkele minuten bereikbaar. 

 

De appartementencomplexen maken deel uit van het glansrijke nieuwbouwproject Hoogeland in Naaldwijk, 

waarin in totaal ca. 800 woningen worden ontwikkeld. 

 

Hoogeland is de eerste nieuwbouwwijk van Nederland die wordt verwarmd en gekoeld met restwarmte uit 

tuinbouwkassen. Samen met gemeente Westland en telersvereniging Prominent (26 Westlandse 

tomatentelers) investeert Vestia in duurzaamheid en zorgt ze voor een duidelijke vermindering van de CO2-

uitstoot. Dankzij de duurzame energievoorziening, de milieubewuste manier van bouwen en het optimaal 

isoleren van de woningen, stoot Hoogeland straks maar liefst 40% minder CO2 uit dan nieuwbouwwoningen 

met een traditionele energievoorziening op aardgas. 

 

Hoogeland krijgt een nieuwe infrastructuur om de woonwijk te ontsluiten. Twee hoofdwegen aan de 

buitenzijde van de wijk, maken Hoogeland autoluw. Sluipverkeer wordt tegengegaan en kinderen kunnen 

veilig buitenspelen op het woonerf. Tevens zijn via deze ontsluiting steden als Den Haag en Rotterdam goed 

te bereiken. 

 



 

 

KAS ALS ENERGIEBRON 

Een kas heeft een natuurlijk warmteoverschot. Jaarlijks komt vijf keer zoveel zonnewarmte binnen als nodig 

is voor de teelt van de gewassen. Werden voorheen de kasramen opengezet om overtollige warmte kwijt te 

raken, Hoogeland slaat deze warmte op in grondwaterbronnen. ’s Winters wordt het opgeslagen warme 

water opgepompt en via warmtewisselaars weer in de kassen geleid. Voor Hoogeland lopen nu vanuit één 

Prominent-kas aanvoer- en retourleidingen voor zowel warm als koud water naar het lauwwaternet van de 

wijk.  

 

 

PARKEREN 

Er zij ruim voldoende openbare parkeerplaatsen beschikbaar, direct voor de deur.  

 

 

BESTEMMING 

Conform vigerend bestemmingsplan “Hoogeland”, onherroepelijk vastgesteld op 23-06-2010, zijn op de 

locaties de volgende functies toegestaan: 

 

Hastastraat: Maatschappelijke voorzieningen, inhoudende: 

- doeleinden van onderwijs, opvoeding, religie, verenigingsleven, openbare dienstverlening, 
gezondheidszorg, cultuur en daarmee gelijk te stellen sectoren; 

 

Laterastraat: Praktijkruimtes en openbare dienstverleningsfuncties  

 

 

HUURPRIJS 

De huurprijs van de units bedraagt € 110,- per m2 per jaar excl. BTW, uitgaande van een casco inrichting.   

 

 

SERVICEKOSTEN 

De servicekosten zijn nader te bepalen en omvat onder meer een servicecontract met “Vestia Energie” ten 

behoeve van het onderhoud, vastrecht en levering van de warmtepompsystemen. 

 

 

 



 

 

BESCHIKBAAR 

De units zijn per direct beschikbaar.  

 

 

HUURGARANTIE 

Een bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een betalingsverplichting van drie maanden huur inclusief 

BTW. 

 

 

HUURINGANGSDATUM 

In overleg.  

 

 

HUURTERMIJN 

Uitgangspunt is een huurovereenkomst voor 5 + 5 jaar. Andere termijnen zullen ten alle tijden met de 

eigenaar besproken dienen te worden. 

 

 

HUUROVEREENKOMST 

De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van 

Onroerende Zaken met bijbehorende Algemene Bepalingen is vastgesteld in februari 2015. 

 

 

HUURBETALING 

Per maand voorruit. 

 

 

BOUWJAAR 

De complexen zijn in 2011 en 2012 opgeleverd.  

 

 



 

 

HUURPRIJSHERZIENING 

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na datum huuringang, op basis van de wijziging van het maandindexcijfer 

volgens de consumentenprijs index (CPI) reeks alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS), met dien verstande, dat de huurprijs nimmer zal dalen beneden de laatst 

geldende huurprijs. 

 

 

OMZETBELASTING 

Over de huurprijs is BTW verschuldigd. Uitgangspunt bij het tot stand komen van een huurovereenkomst is, 

dat huurder het gehuurde voor 90% of meer gebruikt voor met BTW belaste prestaties. Huurder zal zich 

zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit standpunt wordt afgeweken. 

Indien op enig moment een situatie aan de zijde van de huurder intreedt waardoor geen recht meer wordt 

gedaan aan dit uitgangspunt, is huurder gehouden om het daaruit voor verhuurder voortvloeiende nadeel te 

vergoeden. 

 

Indien de kandidaat geen btw-plichtige onderneming is zal een btw compensatie berekend worden.  

 

 

COURTAGE 

Indien door bemiddeling van Batenburg Bedrijfshuisvesting bij dit object een transactie tot stand worden 

gebracht, dan zult u ons hiervoor geen kosten of courtage verschuldigd zijn. 

 

 

VOORBEHOUD 

Eventuele transacties dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het 

gebouw. 

 

 

  



 

 

ALGEMEEN 

De informatie omtrent voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan 

door Batenburg Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde 

gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een 

aanbieding of offerte mag worden beschouwd.  

 

 

MEER INFORMATIE 

Batenburg Bedrijfshuisvesting is uw bedrijfsmakelaar voor regio Westland en omstreken. Ons team is u ook 

graag van dienst met uw verkoop, aankoop, verhuur, aanhuur, vastgoedbelegging of vastgoedadvies.  

 

NEEM CONTACT MET ONS OP! 

Honderdland 71, 2676 LS MAASDIJK 

0174 282 555 

www.batenburg-bhv.nl  

info@batenburg-bhv.nl  

 


