
 

 

KOOP/HUUR 

VELDESTEIJN 29 

<PLAATSNAAM> 

MAASLAND 



 

 

Midden in het centrum van Maasland in de gemeente Midden Delfland is recentelijk nieuwbouwproject 

“Spreeuwenest”  opgeleverd. Het project betreft de ontwikkeling van de commerciële winkelruimte in de 

plint, in combinatie met maisonnette-woningen en grondgebonden woningen.  

 

BEDRIJFSRUIMTE 

In het centrum zijn 8 commerciële winkelruimtes gerealiseerd, waarvan op dit moment zeven units zijn 

verkocht en/of verhuurd. De units zijn recentelijk opgeleverd en allen voorzien van de benodigde 

nutsvoorzieningen, afgedopte rioleringspijpen, voorbereidingen voor technische installaties, zoals een CV-

ketel en airconditioningssysteem.  

 

Verder zijn de units voorzien van een representatieve winkelpui en hardhouten kozijnen voorzien van HR++ 

glas. Tot slot zijn alle units voorzien van een zij- of achteruitgang.  

 

Momenteel is de volgende unit beschikbaar: 

 

Veldesteijn 29 (unit 2), Maasland 

Oppervlakte:  ca. 91,5 m2 BVO 

Huurprijs:  € 1.375,- per maand excl. BTW 

Koopsom:  € 225.000,- V.O.N. excl. BTW.  

VVE bijdrage (koop): € 47,03 per maand.  

 



 

 

LIGGING EN BEREIKBAARHEID 

Het project Spreeuwenest ligt ingeklemd tussen de Kerkweg, de Veldesteijn en de Hildegaarde. Aan de 

overzijde van het project is recentelijk een appartementencomplex ontwikkeld met daaronder onder andere 

een Albert Heijn. Omliggende winkeliers zijn onder meer Kruidvat, bakkerij Vd Berg, de Frietsalon, Restaurant 

MiddenIn,, City Doner Maasland en een kledingreparateur.  

 

Maasland is een dorp met uitstekende voorzieningen en is prima geschikt voor de dagelijkse boodschappen. 

Tevens is er een bruisend verenigingsleven in Maasland en zijn er volop mogelijkheden voor de meeste 

takken van sport. 

 

Tot slot is Maasland gelegen in een fantastische groene omgeving met veel water. Maasland is tevens goed 

bereikbaar per fiets, auto en openbaar vervoer. Zo rijdt o.a. buslijn 38 tussen Maassluis en Station Delft, 

waarbij een bushalte op een steenworp afstand is gelegen van het Spreeuwenest. 

 

 

 

 

KADASTRALE GEGEVENS 

Gemeente:  Maasland 

Sectie:   H 

Nummer:  3844 – A9 

Eigendom:  Appartementsrecht (108/853ste aandeel) 



 

 

BESTEMMING 

Conform vigerend bestemmingsplan “ ’t Spreeuwenest” is op de locatie bestemd voor “gemengde 

doeleinden”, waaronder vallende: 

a. detailhandel, uitsluitend in de eerste bouwlaag, waarbij geldt dat het totale bedrijfsvloeroppervlak 

voor detaihandelsvestigingen minimaal 1.000 m2 moet bedragen; 

b. maatschappelijke dienstverlening, uitsluitend in de eerste bouwlaag; 

 

Horeca is uitdrukkelijk uitgesloten op deze locatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOOPPRIJS 

De koopprijs van het object bedraagt € 225.000,- k.k. excl. BTW.  

 

 

HUURPRIJS 

De huurprijs van het object bedraagt € 1.375,- per maand excl. BTW.  



 

 

SERVICEKOSTEN 

De servicekosten bestaan onder andere uit kosten voor de VvE, verzekeringen en de levering van de diverse 

nutsvoorzieningen. De servicekosten zijn nader vast te stellen.  

 

 

WAARBORGSOM/BANKGARANTIE 

Een waarborgsom/bankgarantie ter grootte van 10% van de koopsom, te voldoen binnen 2 weken na 

verkrijgen financiering.  

 

 

HUURGARANTIE 

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

BTW. 

 

 

BESCHIKBAAR 

Het object is per direct beschikbaar.  

  



 

 

HUURINGANGSDATUM 

In overleg.  

 

 

HUURTERMIJN 

Uitgangspunt is een huurovereenkomst voor 5 + 5 jaar. Overige termijn zijn in overleg met de eigenaar.  

 

 

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 september 2012. 

 

 

HUURBETALING 

Per maand voorruit. 

 

 

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. 



 

 

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  

  



 

 

 

 



 

 

TEKENING / PLATTEGRONDEN 
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