LEEMOLEN

Nieuwbouwproject Leemolen, De Lier
Representatieve bedrijfsunits voor de ‘professionals’.
Handige boxen voor de ‘particulier’.
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Locatie Leemolen
Nieuwbouwproject Leemolen is gevestigd op
bedrijventerrein Leehove te De Lier.
Gelegen aan knooppunt Westerlee aan de snelweg A20.
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NOORDZEE

A4

De zichtlocatie is Burgemeester van Doornlaan.

VOORBURG
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DEN HAAG

A12

RIJSWIJK

Het bedrijventerrein Leehove ligt direct aan kruispunt Westerlee en is daarom
uitstekend ontsloten. Bereikbaarheid door de ligging nabij de A20 en A4
is zeer goed.
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Op de bovenste verdieping zijn opslagunits gerealiseerd, die middels
een overdekte hellingbaan te bereiken zijn.
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Het complex bestaat uit bedrijfsunits van verschillend formaat.
Deze units zijn gemakkelijk onderling te koppelen, waardoor de flexibiliteit
wordt vergroot.

NOOTDORP

Burg. Elsenweg

Op bedrijventerrein Leehove is op een prachtige zichtlocatie langs de
Burg. van Doornlaan het nieuwe bedrijvencomplex Leemolen gerealiseerd.
Het betreft hier de voormalige locatie van Mercedesdealer Luyendijk.

N223

SCHIPLUIDEN

Tot slot zijn binnen het complex 3 (casco) bedrijfswoningen gerealiseerd.
A20
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Overzicht tekening project Leemolen

4

Verschillende fases Leemolen

Er zijn drie verschillende fases in nieuwbouwproject Leemolen.
Alle bedrijfsunits & boxen zijn te koop en/of te huur (eventueel met koopoptie).

Fase I

Fase 1 bestaat uit 5 bedrijfsunits (waarvan 2 met woning/kantoor). De units variëren van ca. 123 m² t/m 206 m².
Door de makkelijke bereikbaarheid (A20) en de mooie ligging aan de rand van het bedrijventerrein Leehove, zijn deze units ideaal voor (startende) ondernemers in verschillende sectoren (productie/opslag).
De units zijn voorzien van vloerverwarmingsslangen, rioolaansluiting, meterkastaansluiting tot en met de meter (gas, water en electra). Alle mogelijkheden om met vrachtwagens te laden/lossen.
Tussenvloer is een optie. Eigen parkeerplaats. Reeds opgeleverd.

Fase II

Fase 2 bestaat uit 16 bedrijfsunits. De units variëren van ca. 65 m² t/m 465 m². In overleg is er de mogelijkheid om bepaalde units te koppelen, anders in te delen of aan elkaar te schakelen. De 4 zichtlokatieunits (aan de Burg. van Doornlaan) zijn voorzien van een showroomgevel (glazen pui). Deze zijn uiteraard ideaal om de verkoop van uw producten te stimuleren omdat hier dagelijks veel mensen langsrijden.
Een optie voor een verdiepingsvloer (kantoor) is mogelijk, zoals aangegeven staat op de tekening. Door de makkelijke bereikbaarheid (A20) en de mooie ligging aan de rand van het bedrijventerrein Leehove,
zijn deze units ideaal voor (startende) ondernemers in verschillende sectoren (productie/opslag). De units zijn voorzien van vloerverwarmingsslangen, rioolaansluiting, meterkastaansluiting tot en met de meter
(gas, water en electra). Alle mogelijkheden om met vrachtwagens te laden/lossen. Eigen parkeerplaats. Kunnen worden opgeleverd.

Fase III

Fase 3 bestaat uit 40 (opslag)boxen op de 1ste verdieping. De boxen variëren van ca. 25 m² t/m 244 m². Tevens is er 1 kantoorruimte c.q. appartement van ca. 98 m² die kan worden gekoppeld aan een bedrijfsunit
op de begane grond of 1 van de boxen naar keuze. In overleg is er de mogelijkheid om bepaalde boxen te koppelen, anders in te delen of met elkaar te schakelen. De boxen zijn geschikt voor (beginnende)
ondernemers in de lichte industrie die een box als opslag willen gebruiken, zoals een schilder etc. Ze zijn ook goed geschikt voor particulieren die (opslag) ruimte zoeken. Door de verschillende maten is er altijd
iets voor u bij. Voor kleine opslag van inboedel, tot stalling van een boot, auto of caravan. Door de makkelijke bereikbaarheid (A20) en de mooie ligging aan de rand van het bedrijventerrein Leehove, zijn deze
units uitstekend te bereiken. De boxen zijn altijd bereikbaar via de hellingbaan, deze is voorzien van een overheaddeur die door middel van een handzender te bedienen is. Omdat de baan en de boxen overdekt
zijn, zal er geen last zijn van winterse omstandigheden. Alle boxen zijn voorzien van tl-verlichting en stopcontacten. Tevens is er een gezamenlijk toilet met wasbak, dat alleen toegankelijk is voor boxbezitters.
Kunnen worden opgeleverd.
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Algemene gegevens project Leemolen
Voorwaarden en technische gegevens
Korte beschrijving
Bedrijfscomplex Leemolen is gerealiseerd op
bedrijventerrein Leehove in De Lier. Het project
bestaat uit 21 bedrijfsunits, 40 boxen en
3 (casco) bedrijfswoningen of kantoren.
De maten variëren van 25 m² t/m 465 m².
Algemeen
Waar tekeningen en technische omschrijvingen
niet parallel lopen, zullen de bepalingen in
dit bestek voorrang hebben boven die op de
tekeningen. Wijzigingen die moeten worden
doorgevoerd op last van de gemeentelijke
overheid- of nutsinstellingen en wijzigingen
van constructieve aard voorbehouden.
De exacte maten zijn terug te vinden in de
tekeningen, aangegeven in millimeters. Deze
kunnen bij oplevering een lichte afwijking
vertonen van de specificaties zoals vermeld op
de tekening.
Voor de uitvoering van de werkzaamheden
wordt verwezen naar de omschrijvingen die
gelden in dit kopersbestek. Daarbij zullen de
eisen van goed en deugdelijk werk in acht
worden genomen. Ook alle actuele normen
van (gemeentelijke) overheden zullen
worden gerespecteerd.
In de koopsom van de units in fase I en II zijn
al de gebruikelijke aansluitkosten van de

verantwoordelijke nutsbedrijven opgenomen.
De ontwikkelaar behoudt zich het recht
voor om op detailniveau af te wijken van de
specificaties zoals vermeld in dit kopersbestek
en de tekening, voorzover deze wijzigingen
zich beperken tot materiaalkeus, maatvoering,
merken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering
van het werk. Daarbij zal de ontwikkelaar
zorgdragen voor een kwalitatief gelijkwaardige
uitvoering. Ook projectspecifieke wijzigingen
die overheden en nutsbedrijven in een later
stadium doorvoeren zullen worden nagevolgd.
Indien deze wijzigingen leiden tot aanpassing
van de kosten, is het aan de ontwikkelaar
deze kosten geheel of gedeeltelijk door te
berekenen aan de koper.

De hellingbaan in het gebouw is bestemd
voor kopers van de verdiepingen, die hiervan
gebruik kunnen maken.
Indien een koper eigenaar wordt van een
bedrijfsunit in fase I of II, zal deze de onbelaste
en onbezwaarde juridisch eigendom
verkrijgen van:
- de bedrijfsunit;
- de bijbehorende parkeerplaats(en);
- het onverdeeld aandeel van de omliggende
gronden die behoren bij de bedrijfsunit.
De koper van een box in fase III verkrijgt
het juridische (onbelast en onbezwaard)
appartementsrecht van de box.

Kopers dienen zich als lid aan te sluiten bij een
later op te richten Vereniging van Eigenaren
(VvE). De VvE draagt zorg voor het beheer en
het onderhoud van het gebouw, voorzover dit
het exterieur betreft.
Als lid van de VvE heeft elke koper het recht
aanwezig te zijn bij de vergaderingen en
bij te dragen aan de besluitvorming van de
vereniging. De oprichtingsvergadering zal
tijdig en schriftelijk voor alle kopers worden
aangekondigd.
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Technische omschrijving
Bedrijfsunits fase I & II

· GRONDWERK ·
De ontwikkelaar heeft zorggedragen voor het ontgraven van het
terrein voor zover dat nodig is, voor de aanleg van funderingen en
rioleringen. Met de grond die tijdens het ontgraven is verwijderd
is de grond op het terrein verder aangevuld. In het geval van
overtollige grond heeft de opdrachtgever deze gronden met
inachtneming van de regels afgevoerd.
· BUITENRIOLERING EN DRAINAGE ·
Bij de aanleg van de rioleringsvoorzieningen is gekozen voor een
gescheiden rioolstelsel. De ontwikkelaar heeft de aansluiting op
zich genomen van de uitgaande riolering op het rioleringsstelsel
van de gemeente dan wel op open water. De riolering bestaat uit
PVC-buizen conform de eisen van het actuele Bouwbesluit. In het
rioleringsstelsel is ook de opname van straatkolken voorzien die
eveneens een aansluiting krijgen op het gemeentelijke stelsel.
· TERREINVERHARDING/TERREININRICHTING ·
Het bij het bouwwerk behorende buitenterrein zal in geheel verharde
staat worden opgeleverd. Ook zal het contractueel vastgelegde
aantal parkeerplaatsen worden aangelegd. Voor de bestrating van
het parkeerterrein zal gebruik worden gemaakt van betonklinkers,
stelconplaten en opsluitbanden, met duidelijk gemarkeerde
aanduidingen van de daartoe bestemde parkeervakken. De exacte
situering van de parkeervakken is te vinden op de situatietekening.
In een later stadium zal in overleg met de opdrachtgever de exacte
uitvoering van het parkeerterrein worden besproken, met name als
het gaat om de kleurstelling van de bestrating.
Het buitenterrein is gedeeld eigendom van alle eigenaren van de
bedrijfsunits in het gebouw. Een nader op te richten
Vereniging van Eigenaren zal zorgdragen voor onderhoud van het
terrein. Hiervoor wordt verwezen naar de details van de
koop-/ aannemingsovereenkomst.
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· FUNDERINGSPALEN ·
De fundering voor de bedrijfsunits zijn uitgevoerd met heipalen van
prefab beton. De specificaties van de fundering is mede bepaald
aan de hand van een sondering op het terrein. De constructeur is
verantwoordelijk voor de exacte dimensionering van de diameter en
heeft deze in zijn tekening verwerkt.
· BETONWERK ·
Zowel voor funderingsbalken als voor de begane grondvloer is
gewapend beton toegepast. De exacte maten zijn bepaald door
de constructeur. Alle bedrijfsunits hebben de beschikking over een
begane grondvloer die monolithisch is afgewerkt. Voor de belasting
van de begane grondvloeren is als norm een maximum van 15 kN.
· VOORAF VERVAARDIGDE STEENACHTIGE ELEMENTEN ·
gevelelementen
Prefab elementen zijn toegepast in een zogenaamde sandwichstructuur. Tussen de twee lagen beton is isolatiemateriaal
aangebracht, op een zodanige manier dat het ontstaan van
koudebruggen zal worden tegengegaan. De aannemer behoudt
zich het recht voor dat verschillende dilataties van binnen- en
buitenlagen kunnen resulteren in het niet geheel vlak beeld van de
elementen in de praktijk. Ook is denkbaar dat grijze vlekken op het
beton voorkomen.
Het prefab element kent een totale dikte van 250 mm. Aan de
binnenzijde zal de betonlaag een dikte krijgen van 100 mm.
Tussen de twee betonlagen is een isolerende laag voorzien,
uitgevoerd in polyurethaan van 80 mm. Het wandpaneel is
uitgerust met een Rc-waarde van 2,80 m2 K/W. Als afwerking van
de buitenwanden is voorzien in ‘valse’ voegen in terugliggend en
gestraald beton.
· KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN ·
Voor de uitvoering van de kozijnen is gekozen voor aluminium
profielen in geëxtrudeerde en thermisch ontkoppelde uitvoering.

De profielen worden opgeleverd in gemoffelde staat, conform
RAL-kleur 7016. Voor alle kozijnen geldt dat aan de normen van
het betreffende KOMO-certificaat is voldaan. De productie vindt
plaats conform de richtlijnen van SKG. Alle entreedeuren zijn
uitgevoerd met een driepunts-sluiting. Voorzover draaiende
delen zijn toegepast, zijn deze terug te vinden op de betreffende
geveltekeningen.
In alle gevelkozijnen, ramen en deuren is het hang- en sluitwerk
van een deugdelijke uitvoering. De bedrijfsunits in fase I en II zijn bij
oplevering voorzien van brievenbussen.
· OVERHEADDEUREN ·
Alle bedrijfsunits en- boxen beschikken over een overheaddeur in
handbediende uitvoering. Voor transportdeuren is gebruik gemaakt
van aluminium sandwichpanelen in dubbel-wandige uitvoering. De
panelen zijn geïsoleerd met een kern van 45 mm polyurethaan, dat
CFK-vrij is. De deuren zijn standaard handbediend. Het is mogelijk de
deuren met een elektrische aandrijving uit te voeren. Hier wordt een
meerprijs voor berekend.
· BEGLAZING ·
De beglazing in de bedrijfsunits is uitgerust met isolerende
beglazing, type HR++.
· HEMELWATERAFVOEREN ·
Alle hemelwaterafvoeren zijn gefabriceerd van PVC. De aansluitingen
zijn conform de voorschriften van NEN 7016 uitgevoerd, met
inachtneming van de opgave zoals deze is verstrekt door de
verantwoordelijke installateur. De berekeningen van de constructeur
zijn bepalend voor het aanbrengen van waterspuwers in de gevel.
· BINNENRIOLERING ·
Bij de binnenriolering is gebruik gemaakt van PVC-leidingen conform
de specificaties van klasse 41 NEN 7045. Kopers van een bedrijfsunit
in fase I en II zijn in de mogelijkheid later op eigen initiatief een
closetcombinatie aan te brengen. De hiervoor benodigde aansluiting

in de betonvloer is bij oplevering aangebracht. Elke bedrijfsunit
wordt opgeleverd met één afgedopte leiding rond, met een diameter
van 110 mm. Voor de exacte positie van de afvoeren wordt verwezen
naar de tekeningen van de plattegronden, behorende bij de desbetreffende bedrijfsunits.
· AFBOUWTIMMERWERK ·
In de meterkasten is een meterbord van underlayment gemonteerd,
met een dikte van 18 mm. Voor de uitvoering wordt verwezen naar
de specificaties van het verantwoordelijke nutsbedrijf.
· METERKASTAANSLUITINGEN ·
In fase I en II zijn bedrijfsunits bij oplevering voorzien van
aansluitingen in de meterkast voor gas, elektra, water, telecom
en een centrale antenne installatie (CAI).
· VERWARMINGSINSTALLATIE ·
In alle units is vloerverwarming aangebracht. De vloerverwarming
is als hoofdverwarming aangebracht op het ondernet. De slangen
met een diameter van 20 mm zijn gelegd h.o.h. 30 cm en met stalen
trekbandjes vastgezet. De slangen zijn aangesloten op een CV
verdeler en afgeperst voor de stort.
· TUSSENWANDEN·
De wanden zijn van 150 mm dikke Hebel panelen, deze scheiden de
units onderling
· RECLAME ·
Kopers van een bedrijfsunit in fase I en II zijn in de gelegenheid
eigen reclame-uitingen te voeren ter hoogte van de eigen unit.
Deze uitingen moeten in overleg met de VvE. Ook voor kopers van
een box in fase III is er deze mogelijkheid, zij het beperkt tot de op
één na bovenste sectie van de overheaddeur. De tekeningen van de
ontwerper zullen maatgevend zijn bij de nadere plaatsbepaling van
reclame-uitingen.

· AANVANG EN OPLEVERING ·
- fase I: reeds opgeleverd
- fase II en III: kunnen worden opgeleverd.
Bij oplevering zal het gebouw bezemschoon zijn.

· BUITENWANDEN / TUSSENWANDEN ·
Betonnen sandwichpaneel die als volgt is opgebouwd: een
binnenblad van massief beton van 100 mm dik, dan een pir isolatie
van 80 mm dik en het buitenblad van 5 cm massief beton. Op deze
wanden staan sandwichpanelen van 100 mm dik met steenwol
isolatie.

Boxen fase III

De tussenwanden zijn sandwichpanelen van 60 mm dik met een pir
isolatie ral kleur 9002 (wit). De wanden die 60 min. brandwerend zijn,
zijn van 80 mm steenwol isolatie.

· ALGEMENE OMSCHRIJVING ·
De boxen zijn te verkrijgen vanaf ca. 25 m2 tot ca. 244 m2, indeling
kan in overleg plaatsvinden. Er komen zo’n ca. 40 boxen (hangt af van
de indeling). De netto doorrijhoogte is 2.750 mm. De toegang vindt
plaats via de hellingbaan, deze is te betreden via een overheaddeur
en is alleen te betreden door de eigenaars van een box. In de ruimte
van de boxen bevindt zich een algemeen toilet en gelegenheid om
handen te wassen.

· OVERHEADDEUREN ·
De deuren van de boxen hebben een afmeting van 3.000 mm br. en
een hoogte variërend van 2.375 mm tot 2.750 mm. De deuren zijn
opgebouwd uit panelen van 40 mm. De kleur van de binnenzijde
is ral 9002 en de buitenzijde is ral 9006. De deuren zijn standaard
handbediend. Het is mogelijk de deuren met een loopdeur en/of
elektrische aandrijving uit te voeren. Hier wordt een meerprijs voor
berekend.

· VLOEREN ·
De betonvloer is monolithisch afgewerkt en kan een belasting van
7 KN/M2 hebben.
· PLAFOND / DAK ·
Het plafond is een betonnen T-dak constructie. Als dakbedekking
is van binnen naar buiten een dampremmende laag, 80mm
Polystyreen en twee lagen APP-gemodificeerd bitumen, toegepast.
Op het dak verleent de ontwikkelaar een garantie van tien jaar. Deze
garantie vervalt indien sprake is dat de garantievoorschriften niet of
onvoldoende zijn nagevolgd. Lichtkoepels zijn voorzien van opalen
spouwplaten, in dubbelwandige polycarbonaat uitvoering. De
afmetingen zijn 1,40 bij 1,40 meter. De ontwikkelaar draagt zorg voor
het compleet gemonteerd opleveren van de lichtkoepels.
Ook is er voorzien in waterdichte afsluitingen en opstanden.

· ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES ·
De boxen (fase III) worden standaard opgeleverd met
1 combiwandcontactdoos met schakelaar, 1 dubbele
wandcontactdoos, 1 gesloten tl-armatuur en1 elektradeelmeter
welke wordt gemonteerd in de elektrakast van de algemene ruimte.
Er is een optie om de stroomvoorziening uit te breiden naar
krachtstroom, dit zal d.m.v. een meerprijs verrekend worden.
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Artist Impression

Gevelzijde Burg. v. Doornlaan Leemolen
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Aanzichten project Leemolen
Diverse aanzichten
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Totaal overzicht project Leemolen
Begane grond Fase I & II
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Totaal overzicht project Leemolen
Fase III Boxen - indeling 1

Fase III: dit is een mogelijke indeling, zodra de behoefte van meerdere kopers bekend is kan dit wijzigen.
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Totaal overzicht project Leemolen
Fase III Boxen - indeling 2

Fase III: dit is een mogelijke indeling, zodra de behoefte van meerdere kopers bekend is kan dit wijzigen.
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Colofon
		

Ontwikkeling en bouw

Vakbo Bouwbedrijf

						
							
							
							
							

Strijp 10
2678 DX De Lier
T. 06 14 70 88 68
E. info@vakbo.nl
I. www.vakbo.nl

							
							

Voor een rondleiding kunt u telefonisch een afspraak met Vakbo maken.
Voor tekening per unit of box kunt u terecht op www.vakbo.nl

Verkoop				

Santen en Gasille Makelaars

		
		
							
							
							
							
							
							

Vestiging Wateringen
Plein 2
2291 CC Wateringen
T. 0174 - 29 77 41
F. 0174 - 29 59 93
E. jg@santen-gasille.nl
I. www.santen-gasille.nl

							
							
							
						

Vestiging De Lier
Oude Liermolenweg 1
2678 MN De Lier

Wateringen

De Lier

							

							
							

Drukfouten in deze brochure onder voorbehoud.
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LEEMOLEN

