
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOOP/HUUR 

BANDIJKWEG 22 

<PLAATSNAAM> 

MAASDIJK 



 

Op bedrijventerrein Coldenhove komt op een schitterende zichtlocatie een bedrijfsobject met kantoorruimte 

en buitenterrein beschikbaar aan de Bandijkweg 22 te Maasdijk. Het object is eventueel te combineren met 

het voorgelegen object, plaatselijk bekend als Bandijkweg 2.  

 

BEDRIJFSRUIMTE 

De bedrijfsruimte is in totaal ca. 1.753 m2 groot, is voorzien van 2 entresolvloeren met een totale oppervlakte 

van ca. 700 m2, 3x 250A-aansluiting en is verder voorzien van: 

- Gasgestookte heaters (gedeeltelijk) 

aangedreven door 3 gasgestookte cv-

ketels; 

- Vloerverwarming aangedreven door 1 

gasgestookte Cv-ketel; 

- Een vrije hoogte van ca. 7,0 meter onder 

de bint; 

- Een vrije hoogte van ca. 3,0 tot 3,5 meter 

onder de entresolvloeren; 

- Een volledige onderheide begane 

grondvloer met een maximale 

vloerbelasting van 1.500 kg/m2; 

- Camerabeveiliging; 

- Alarminstallatie; 

- Een houten entresolvloer t.p.v. het 

magazijn (ca. 492 m2); 

- Een houten entresolvloer t.p.v. van de 

productieruimte (ca. 207 m2); 

- Loodskantoren; 

- Kantineruimte voorzien van keuken met 

inbouwapparatuur;  

- Sanitaire voorzieningen en was- 

kleedruimte v.v. douche en 

chauffeursingang;  

- Kraanbaan met een maximaal 

draagvermogen tot 2.000 kg; 

- Krachtstroomaansluitingen; 

- 2 elektrische overheaddeuren voorzijde 

(4,8m breed x 4,20m hoog); 

- 1 elektrische overheaddeur naar 

buitenterrein achterzijde (3m breed x 3m 

hoog); 

- Interne transportdeur; 

- Lichtstraten en ramen in de gevel voor 

natuurlijk lichtinval voorzien van 

automatische beluchting; 

- Centraal afzuigsysteem.  

 

De bedrijfsruimte is deels ingericht als magazijnruimte. Ter plaatse van het magazijn is een volledige houten 

verdiepingsvloer ingebracht. Verder is ter plaatse van het magazijn ook een assemblageruimte gerealiseerd, 

welke wordt verwarmd door middel van radiatoren. De hal is gescheiden door middel van een 

scheidingswand en bereikbaar via een interne transportdeur.  

 

De andere zijde van de hal is thans ingericht als productieruimte. Hier zijn ook de kantine op de begane 

grond en twee kantoren op de verdieping gerealiseerd. Via de productieruimte is er toegang tot het 

achtergelegen buitenterrein.  

 

 



 

  



 

KANTOORRUIMTE 

De kantoorruimte is gesitueerd aan de voorzijde van het object en betreft een kantoorobject van ca. 440 m2 

evenredig verdeeld over 2 verdiepingen. De kantoren zijn onder meer voorzien van: 

- Een centrale entree voorzien van luifel;  

- Alarminstallatie; 

- Camerabeveiliging; 

- Te openen ramen; 

- Pantryruimte op de begane grond; 

- Verwarming d.m.v. radiatoren en Cv-ketel; 

- Toegangscontrole systeem (TAG-systeem); 

- Verlaagd plafond met LED verlichting; 

- Kabelgoten voorzien van data- en elektra; 

- Split airco units (per ruimte regelbaar); 

- Luchtbehandelingssysteem; 

- Centraal radiosysteem;  

- Gestoffeerde vloeren; 

- 2 lichtkoepels op de verdieping; 

- Automatische sunscreens; 

- Serverruimte.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

BUITENTERREIN 

Aan de achterzijde van het object is een buitenterrein gesitueerd van ca. 250 m2 . Het buitenterrein is 

voorzien van klinkerbestrating en geschikt voor opslagdoeleinden. De overige gebouw gebonden grond een 

de voorzijde en korte zijde van het object is bestemd als verkeersruimte en voor het parkeren van 

personenauto’s. In totaal biedt het perceel plaats aan 41 personenauto’s.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BANDIJKWEG 2, MAASDIJK 

Het voorgelegen bedrijfsobject, plaatselijk bekend als de Bandijkweg 2 te Maasdijk wordt eveneens te 

koop/te huur aangeboden. Dit object is thans in gebruik bij dezelfde eigenaar en zal gelijktijdig beschikbaar 

komen. Dit betreft een bedrijfscomplex, bestaande uit ca. 1.253 m2 bedrijfsruimte, ca. 337 m2 entresolvloer, 

ca. 688 m2 (zelfstandige) kantoorruimte, ca. 848 m2 opslagruimte en 3.471 m2 gebouwgebonden buitenterrein. 

Het perceel en het bestemmingsplan bieden mogelijkheden tot uitbreiding van de bedrijfsruimte.  

 

 
BOUWJAAR 

Het pand is in 1991 gebouwd.  

 



 

KADASTRALE GEGEVENS 

Gemeente:  De Lier 

Sectie:   E 

Nummer:  1657 / 1070 / 1631 

Oppervlakte:  42 are en 65 centiare 

Eigendom:  Volledig eigendom  

 

Ten aanzien van de huidige kadastrale indeling dient bij gesplitste verkoop van beide objecten (Bandijkweg 

2 en Bandijkweg 22) mogelijk een kadastrale herindeling plaatst te vinden. Een en ander nader af te 

stemmen.  

 

 
LIGGING EN BEREIKBAARHEID 

Het object is gelegen op een goede zichtlocatie op bedrijventerrein Coldenhove in Maasdijk. Via de 

Coldenhovelaan is de oprit van rijksweg A20 vrijwel direct bereikbaar. Via de rijksweg A20 zijn de Port of 

Rotterdam, Maasvlakte I en II, Rotterdam The Hague Airport en de StenaLine verbinding nabij Hoek van 

Holland uitstekend bereikbaar voor vrachtvervoer.  

 

Met de realisatie van het 3-in-1 project in de gemeente Westland, inhoudende de reconstructie van diverse 

verkeersknooppunten, de nieuwe ontsluitingsweg naar Hoek van Holland en de nieuwe ontsluitingsweg 

vanaf De Lier naar de Veilingroute (Westlandroute) is de doorstroming van het verkeer in de gemeente 

Westland aanzienlijk verbeterd. 

 

Daarnaast is gestart met de aanleg van de Maasdeltatunnel (voorheen Blankenburgtunnel) tussen 

Vlaardingen en Rozenburg. Medio 2023 moet de Maasdeltatunnel geopend worden. De Maasdeltatunnel zal 

een belangrijke verkeersader worden, gelet op de snelle verbinding naar het havengebied.  

  



 

BESTEMMING 

Conform vigerend bestemmingsplan “Bedrijventerreinen A20 Westland” is op de locatie bedrijvigheid tot en 

met categorie 3.2 toegestaan. Tevens is de locatie aangeduid als regionaal bedrijventerrein. 

 

 
KOOPPRIJS 

De vraagprijs van het object bedraagt € 2.975.000,- k.k. excl. BTW.  

 

 

HUURPRIJS 

De huurprijs van het object bedraagt € 18.250,- per maand excl. BTW.  

 

 

SERVICEKOSTEN 

Niet van toepassing. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de contracten met de desbetreffende 

nutsbedrijven.  

 

 

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 komt medio Q4 2021 beschikbaar.  



 

HUURINGANGSDATUM 

In overleg.  

 

 

HUURTERMIJN 

5 jaar met een aansluitende verlengingsperiode van telkens 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 vooruit. 

 

 

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  
  



 

 



 

  



 

 



 

 



 

  



 

  



 

  



 

PLATTEGROND | BEGANE GROND 
 

 

 



 

PLATTEGROND | 1E VERDIEPING 

 

 
 
 



 

 



 

KADASTRALE KAART 
 

 

 

 


