
Te huur: Nieuwbouw bedrijfsunits
Molenweg 1 , COLIJNSPLAAT



Woningen

Nieuwbouw

Hypotheken & verzekeringen

Bedrijfsonroerend goed



Kenmerken en gegevens

Bouw

Type bouw  Bedrijfsruimte

Bouwjaar  2022

Onderhoud  Nieuwbouw

Bedrijfshal

•  6 units van 73 m² VVO

•  8 units van 144 m² VVO

  

Voorzieningen
•  Een onderheide betonvloer met een 

vloerbelasting van 2000 KG/m2

•  Kunststof entreedeur

•  Elektrisch bedienbare en geïsoleerde 

overheaddeur voorzien van lichtsectie

•  Afmetingen overheaddeur: ca. 3,5 m breed x 

4,2 m hoog.

•  Aansluiting ten behoeve van riolering, water en 

elektra

Kadastrale gegevens
Kortgene N 4359 (gedeeltelijk)

Ligging  bedrijventerrein

Prijs excl .BTW  

•  unit van 73 m²   € 5.700,- h.p.j.

•  unit van 144 m²   € 11.400,- h.p.j.

Omzetbelasting:  21%



Omschrijving

TE HUUR
Bedrijfsunits met of zonder kantoorruimte

Molenweg 1 COLIJNSPLAAT

Op dit grote terrein, gelegen op een goede 

zichtlocatie aan de rand van de dorpskern van dit 

vissersdorp en aan de voet van de Zeelandbrug, 

bieden wij een nieuwbouwcomplex te huur 

aan. Het nieuwbouwcomplex is opgedeeld in 

17 bedrijfsunits, waarvan 1 techniekruimte en 2 

kantoorunits op de beide kopse kanten van het 

gebouw. De grootte van de units varieert van 

75 m2 BVO (73 m2 VVO) tot 152 m2 BVO (144 

m2 VVO). De bedrijfsunits worden afgebouwd 

conform de uitgebreide projectinformatie in 

de bijlage. In de techniekruimte is de centrale 

aansturing voor elektra elektra e.d. zoals 

omschreven in de algemene project informatie. 

De elektra wordt (deels) voorzien middels 

zonnepanelen op de daken van de bedrijfsunits 

ten behoeve van het verbruik van de gebruikers 

van de locatie. Dit nieuwbouwgebouw is de 

eerste fase van de ontwikkeling van deze locatie.

Locatie
Colijnsplaat maakt deel uit van de gemeente 

Noord-Beveland en bestaat uit diverse kleine 

kernen. De beschikbaarheid van bedrijventerrein 

op Noord-Beveland is beperkt. Tevens gelden er 

voor deze locatie geen bijzondere vestigingseisen 

behoudens het vigerende bestemmingsplan. De 

bedrijvigheid nabij het perceel is vooral nautische 

en agrarisch gericht. De percelen maken thans 

onderdeel uit van het terrein van Zwemer 

Vastgoed BV van 50.000 m².

Bereikbaarheid
Het perceel is gelegen ten oosten van de kern 

nabij de doorgaande weg, N256. Deze weg biedt 

rechtstreekse verbinding richting Rotterdam 

(max. 1 uur), Noord-Brabant (A59) (max. half 

uur) en naar Goes (max. 20 minuten), waar deze 

aansluit op de A58. 

De goede infrastructuur zorgt voor een 

goede bereikbaarheid voor vrachtwagen- en 

personenverkeer. De omliggende percelen 

bestaan uit akkerbouw en bebouwing ten 

behoeve van bedrijvigheid.

Bestemming
De aangeboden bedrijfsunits vallen onder 

het ontwerp bestemmingsplan Bebouwde 

Kom Colijnsplaat uit 2022 en het vigerende 

bestemmingsplan uit 2008. Toegestaan 

zijn bedrijfsactiviteiten die voorkomen in 

categorie 1 tot en met 3.2 van de Staat der 

Bedrijfsactiviteiten. Daarnaast past een 

machinefabriek of constructiewerkplaats in de 

bestemming.

Omschrijving units
De units worden standaard opgeleverd met:
•  Een onderheide betonvloer met een 

vloerbelasting van 2000 KG/m2

•  Kunststof entreedeur

•  Elektrisch bedienbare en geïsoleerde 

overheaddeur voorzien van lichtsectie

•  Afmetingen overheaddeur: ca. 3,5 m breed x 

4,2 m hoog.

•  Aansluiting ten behoeve van riolering, water, 

elektra en data



Omschrijving

Het direct voorgelegen terrein behoort tot de 

unit ten behoeve van parkeerplaatsen. Er dient 

onbelemmerde doorgang te worden verleend 

over het terrein. 

Huurprijs
Unit van 75 m2: € 5.700,- exclusief BTW per jaar.

Unit van 152 m2: € 11.400,- exclusief BTW per jaar.

Kantoorruimtes zijn reeds verhuurd.

In de bedrijfsunits kunnen op verzoek tegen 

meerprijs kantoorruimtes worden gerealiseerd. 

Huurtermijn
De huurovereenkomst wordt aangegaan voor 

de periode van 10 jaar met telkenmale 5 jaar 

verlenging. Eventuele afwijkende huurperioden 

zijn bespreekbaar.

Huurbetaling
De huurpenningen incl. BTW dienen te worden 

voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Huurprijsaanpassing
De huurprijs zal jaarlijks, voor het 

eerst één jaar na ingangsdatum van de 

huurovereenkomst, worden aangepast op 

basis van het maandprijsindexcijfer volgens 

de Consumentenprijsindex (CPI), reeks Alle 

Huishoudens (2015 = 100), dan wel de meest 

recente tijdbasis, gepubliceerd door het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS). De nieuwe 

huurprijs zal nimmer lager zijn dan de laatst 

geldende huurprijs. 

Zekerheidsstelling
Een garantie ter grootte van een betalings-

verplichting van 3 maanden huur inclusief BTW. 

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste 

huur en verhuur. Ingeval huurder de BTW niet 

kan verrekenen zal de huurprijs in overleg met 

huurder worden verhoogd ter compensatie van de 

gevolgen van het vervallen van de mogelijkheden 

om te opteren voor BTW-belaste verhuur. 

Huurovereenkomst
Model ROZ-kantoorruimte en andere 

bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a 

BW, aangevuld met enkele aanpassingen van 

verhuurderszijde.

Oplevering
Verwachte oplevering: november 2022

Opleveringsniveau
Conform projectomschrijving. Maatwerk is 

bespreekbaar.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent 

de verhuur van “Molenweg 1 te Colijnsplaat”. De 

informatie is met zorg samengesteld, maar voor 

de juistheid ervan kan door Faasse & Fermont 

Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden 

aanvaard, noch aan de vermelde gegevens 

enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is 

vermeld dat deze informatieverstrekking niet als 

aanbieding of offerte mag worden beschouwd.









Plattegrond



Kadasterkaart

Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 16 augustus 2022
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 2500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Kortgene
N
435

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: UKK N 435
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Algemene projectinformatie 
 

Project: Nieuwbouw fase 1 bedrijfsunits Colijnsplaat 
 

Onderdeel: Technische omschrijving 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ontwikkeling:   Zwemer Vastgoed B.V. 
Ontwerp:    Partitio Ontwerphuis 
Verkoop/verhuur:  Faasse & Fermont  
Realisatie:    V&V bouw / Hanse staalbouw 
Uitgiftedatum:   23-9-2022 
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1.  Algemene omschrijving 
        Het nieuwbouwproject (fase 1) is gelegen aan de  Molenweg 1 te Colijnsplaat. Het terrein grenst vrijwel 

direct aan de Oosterschelde op een kleine afstand van de bekende Zeelandbrug. De nieuwbouw is in 
Maart 2022 gestart en zal naar verwachting eind Oktober 2022 worden opgeleverd. Het pand staat op 
een door hekwerk afgeschermd terrein. Op het terrein bevind zich al een bestaand gebouw, deze word 
aansluitend gerenoveerd en klaargemaakt voor verhuur. 

 
        De units worden standaard opgeleverd met: 

• Een onderheide betonvloer met een vloerbelasting van 2000 KG/m2 

• Entreedeur 

• Elektrisch bedienbare en geïsoleerde overheaddeur voorzien van lichtsectie 

• Aansluiting ten behoeve van riolering, water en elektra 

 
  
 
      De kantoren worden standaard opgeleverd met: 

• verdiepingsvloer 

• toiletgroep begane grond bestaande uit 2 toiletten, 1 minder valide toilet en voorportaal met 

handwas gelegenheid 

• toiletgroep 1e verdieping bestaande uit 2 toiletten en een voorportaal met handwas gelegenheid 

• Meterkast  

• Keuken inclusief spoelbak en mengkraan  

• Technische ruimte 

• Berging 
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• Trap voorzien van antislipprofiel, muurleuning en rondom de vide spijlen hekwerk 

• Lichtkoepel in de vide voorzien van beweegbare delen 

• LED verlichting met aanwezigheidsmelders 

• Systeemplafond 

• WTW- installatie 

 
 
 

2. Technische omschrijving 
 

• Maximale vloerbelasting bedrijfsunits: 2000 kg/m2  

• Maximale vloerbelasting verdieping: 250 kg/m2 

• Afmetingen overheaddeur: ca. 3,5 m breed x 4,2 m hoog. 

 
Risicoregeling 
De risicoregeling is niet van toepassing zodat elke verrekening van meerdere of mindere kosten ten 
gevolge van wijzigingen van lonen, sociale lasten, materiaalprijzen, brandstofprijzen, huurprijzen en 
vrachten is uitgesloten. Deze wordt als afgekocht beschouwd. 
 
 
 



 

Versie 9  Pagina 4 van 9 

Zwemer Vastgoed B.V. 
Marquesweg 4, 4462 HD Goes 
 

Tel:   +31 (0) 113 - 27 04 84 
E-mail:   kzwemer@zwemervastgoed.nl  
 

ABN AMRO bank  NL11 ABNA 0889 0572 57 
KvK Middelburg nr.  81368097  
BTW-nr.     NL-8620.58.648-B01 

 

Member of Delmeco Group B.V.  

 

 
 

Terrein 
Inrichting parkeerplaatsen. 
 

  
 
Afmetingen Units 
De units zijn 6 of 12 meter breed en 12,3 meter diep met een dakhoogte van 6,5 meter. 
 

 
Afbeelding ter illustratie, definitieve kleurstelling is zwarte gevelbeplating met lichtgrijze accentwanden 
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Afbeelding ter illustratie, definitieve kleurstelling is zwarte gevelbeplating met lichtgrijze accentwanden 

 
Afmetingen Kantoren 
De omvang van de kantoren zijn 14,1 meter x 13,2 meter en een hoogte van 7,00 meter.  

 
 
Opleveringsdatum 
Volgens planning zal het pand medio Oktober 2022 worden opgeleverd. Dit is een niet bindende 
globale inschatting. Deze opleverdatum kan beïnvloed worden door externe factoren zoals 
bijvoorbeeld het weer, Corona of uitgestelde levering door oorlogsgeweld.  
 
Oplevering 

• Het gebouw wordt bezemschoon opgeleverd; 

• Wanden, kozijnen incl. draaiende delen en beglazing en vloeren vrij van beschadigingen  van 

mortel-, of verf c.q. kitresten; 

• De beglazing binnen en buiten gereinigd (eenmalig bij oplevering); 

• Het terrein rondom het gebouw vrij van puin gemaakt. 
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Ingebruikneming voor de datum van oplevering 
De verkrijger is niet gerechtigd het gehuurde voor de datum van oplevering en voordat de opeisbaar 
geworden door hem verschuldigde betaling(en) hebben plaatsgevonden, in gebruik te nemen of te 
doen nemen, behoudens schriftelijke toestemming van de verhuurder. 
 
Bestratingen 
Het buitenterrein wordt bestraat met klinkers. Ter plaatse van de bestratingen worden de nodige 
straatkolken aangebracht voor de afvoer van het regenwater.  
 
Terreininventaris 
Het terrein heeft ten tijde van de oplevering 3 ingangen die afgesloten kunnen worden met een 
hekwerk. De hekwerken zullen tijdens kantooruren automatisch worden open en dicht worden 
gestuurd. Buiten kantoortijden zijn de hekwerken open te bellen vanaf vooraf geprogrammeerde 
telefoonnummers. De ingang aan de Zeedijk zal in later stadium bij de bouw van fase 3 ontsloten 
worden zodat 2 inritten overblijven. Bij de inrit aan de Molenweg zal een postkast worden 
gerealiseerd voor elk kantoor of unit. 
 
Constructie 

De constructie van het gebouw wordt opgebouwd uit stalen sandwich panelen die dienen als 
gevelbekleding en scheidingswanden. De gevels en het dak worden voorzien van stalen liggers en 
kolommen met hulpstaal. De staalconstructie is behandeld met een zwarte coating.  
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De begane grond vloeren van de kantoren worden uitgevoerd met geïsoleerde kanaalplaatvloeren 
met druklaag en cementdekvloer. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd met niet geïsoleerde 
kanaalplaatvloeren met druklaag en cement dekvloer. 
 
De vloeren van de units worden uitgevoerd met een niet geïsoleerde doch onderheide gevlinderde 
betonvloer. 
 

Geïsoleerde gevelbeplating 

De geïsoleerde gevelbeplating bestaat uit sandwichpanelen in de kleur zwart. Door de toepassing 

van de isolatielaag wordt een isolatiewaarde voor de sandwich gevelbeplating bereikt met een 

Rc=4,8m2K/w. De sandwichpanelen worden geleverd inclusief de nodige lekdorpels, waterslagen, 
dakkappen en hoek- en aansluitstukken. 
 

Buitenkozijnen, ramen, deuren en interieur 

De buitenkozijnen worden uitgevoerd in kunststof en de puien in aluminium. De kozijnen worden 
voorzien van de nodige afdichtings- en aansluitvoorzieningen. De ramen worden voorzien van het 
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nodige scharnieren, en tochtweringsprofielen. Het hang- en sluitwerk van de buitenramen en deuren 

worden opgeleverd met inbraakwerend hang- en sluitwerk. 
 

De overheaddeur wordt elektrisch bedienbaar uitgevoerd met geïsoleerde panelen. De 
overheaddeur wordt rondom voorzien van een rubberen afdichting. Daarnaast is de overheaddeur 
voorzien van 1 lichtsectie, met een aluminiumkleurig kader. 
 
De kantoren op de begane grond worden voorzien van Metalstud tussenwanden en afgewerkt met 
gipsplaat. De wanden worden behang klaar opgeleverd. De binnendeur kozijnen worden uitgevoerd 
in de stalen variant, de deuren zijn van het type opdek en zijn voorzien van HP toplaag en standaard 
deurbeslag . Tevens wordt een systeemplafond in deze ruimten aangebracht. 
 
Daken 

De daken wordt uitgevoerd met sendzimer verzinkte dakplaten met een witte onderzijde. Op de 
stalen dakplaten wordt een PIR isolatie aangebracht met een 2-zijdig gecacheerde isolatie. De 
dakbedekking  is een kunststof pvc uitvoering. De dak isolatie waarde voor de kantoren hebben een 
RC-waarde van 6.00 m2K/W en de units hebben een RC-waarde van 4,5 m2K/W. De daken worden 
voorzien van een PV installatie met circa 700 panelen. De panelen en opbrengsten zijn en blijven 
eigendom van Zwemer Vastgoed. Tegen vooraf overeengekomen tarieven is energie af te nemen via 
Zwemer Vastgoed. 
 
Trappen en hekwerken 

In de kantoren tussen de begane grond en de verdiepingsvloer wordt een gesloten hardhouten trap 
met dubbel antislipprofiel inclusief hekwerk met spijlen aangebracht. Daarnaast zal het trapgat 
voorzien worden van een hekwerk met spijlen, voorzien met grondverf. 
 

Beglazing 

De buitenkozijnen en ramen worden voorzien van hoog rendement HR++ isolatieglas. 
 

Waterinstallatie 

In de kantoren worden koud waterleidingen aangelegd naar de toiletgroepen, brandhaspels en de 
keuken. De keukenopstelling is voorzien van een warmwater boiler. De units hebben elk een koud 
wateraansluiting. Afname waterverbruik is op basis van nacalculatie, elke aansluiting heeft een eigen 
verbruiksmeter.  
 

Riolering 

De kantoren worden standaard aangesloten op de riolering. In elke unit wordt een afgedopt 
rioleringspunt aangebracht. 
 

Elektrische installatie 

In de meterkast van de kantoren word een 3x35 Ampère aansluiting gerealiseerd. De units hebben 
een 3x25A aansluiting. Op aanvraag en tegen meerprijs kan deze aansluiting worden verhoogd.  
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Verwarmingsinstallatie  
De kantoren worden voorzien van een gasgestookte cv in combinatie met vloerverwarming. 
 
Luchtverversing 
De kantoren worden voorzien van een WTW installatie. 
 

Telecommunicatievoorzieningen 

Op locatie is een glasvezelnetwerk aanwezig 
 
Vereniging van Eigenaren 
Er zal een VvE worden opgericht waaraan de eigenaren verplicht deel moeten nemen. Binnen de VvE 
worden zaken geregeld als algemeen terrein onderhoud zoals sneeuwruimen, onkruid verwijderen, 
ongediertebestrijding etc. 
 
 

 
 

 
 
 
 


