
TE KOOP

Sleeuwijk, Nanningh KeyserstraatKeyserstraat 1

‘Binnenstedelijke locatie met 
(her)ontwikkelingspotentieel’ 



Objectomschrijving

Locatiebeschrijving

Betreft een steens gebouw wat vrijwel midden op het perceel staat. Het object is 

momenteel in gebruik door KPN. KPN is voornemens het perceel te verkopen en door 

middel van een sale and lease back constructie terug te huren. Na een minimale periode 

van 7 jaar zal KPN zich terug trekken en zullen er ontwikkelingsmogelijkheden zijn. 

Perceel is in een woonwijk gelegen met een uiteenlopende bebouwing. Er staan, in de 

nabije omgeving, zowel vrijstaande woningen, appartementen als rijtjeswoningen.  Aan de 

Objectgegevens

Kadaster:

Oppervlakten (circa) 

- Object : m²

- Perceel : m²

- Saldo perceel : m²

nabije omgeving, zowel vrijstaande woningen, appartementen als rijtjeswoningen.  Aan de 

overzijde van de straat is een school en het culturele centrum ‘ De Bolderik’ gelegen. 

Sleeuwijk is centraal gelegen aan de rivier de Merwede. Aan de overkant kunt u 

Gorinchem zien liggen. De rijksweg A 27 rijdt u binnen 5 minuten op om vervolgens  

binnen enkele autominuten is de A15 te bereiken.

Vanuit Sleeuwijk bent u binnen 30 minuten bijvoorbeeld in Breda, Den Bosch, Utrecht en 

Rotterdam.

Gemeente; Werkendam, Sectie; S, 

Nummer 1361; Groot 12a.

360

1200

1200

Contactgegevens

- Saldo perceel : m²

- Door KPN in eigendom te behouden

grond : m²

Contactpersoon: Ab Snoek

1200

60

Van Der Brugge & Snoek Bedrijfshuisvesting BV

Betreft een steens gebouw wat vrijwel midden op het perceel staat. Het object is 

momenteel in gebruik door KPN. KPN is voornemens het perceel te verkopen en door 

middel van een sale and lease back constructie terug te huren. Na een minimale periode 

van 7 jaar zal KPN zich terug trekken en zullen er ontwikkelingsmogelijkheden zijn. 

Perceel is in een woonwijk gelegen met een uiteenlopende bebouwing. Er staan, in de 

nabije omgeving, zowel vrijstaande woningen, appartementen als rijtjeswoningen.  Aan de nabije omgeving, zowel vrijstaande woningen, appartementen als rijtjeswoningen.  Aan de 

overzijde van de straat is een school en het culturele centrum ‘ De Bolderik’ gelegen. 

Sleeuwijk is centraal gelegen aan de rivier de Merwede. Aan de overkant kunt u 

Gorinchem zien liggen. De rijksweg A 27 rijdt u binnen 5 minuten op om vervolgens  

binnen enkele autominuten is de A15 te bereiken.

Vanuit Sleeuwijk bent u binnen 30 minuten bijvoorbeeld in Breda, Den Bosch, Utrecht en 

Gemeente; Werkendam, Sectie; S, 

Nummer 1361; Groot 12a.

Telefoonnummer:

E-mail:

0183-640404

info@vanderbrugge-snoek.nl



Bijzonderheden

Toelichting:                Het object bevat technische apparatuur die deel uitmaakt van 

het telecommunicatie netwerk van KPN. Op basis van 

innovatieve telecommunicatieontwikkelingen, waaronder het 

aanleggen van glasvezel, zal KPN de apparatuur op termijn 

gaan vervangen. 

KPN opstal: Bij de transitie zal KPN zich terugtrekken in een nieuw prefab 

onderkomen(s) op een beperkt deel van het perceel. Dit perceel 

zal KPN in eigendom behouden. Het resterende perceel en 

object komen daarna in aanmerking voor (her)ontwikkeling, 

waarbij aangetekend dient te worden dat  de huidige waarbij aangetekend dient te worden dat  de huidige 

bestemming hier (nog) niet in voorziet. 

Transactie: De verkoop wordt gebaseerd op een ‘sale 

transactie. Het object wordt na levering door KPN terug gehuurd 

voor de duur van 7 jaar met 3 verlengingsopties van telkens 1 

jaar. De huurvergoeding bedraagt 7,9% van de koopsom kosten 

koper. KPN zal gedurende de huurtermijn zelf zorgdragen voor 

het onderhoud en een opstalverzekering sluiten waardoor 

sprake is van een nagenoeg netto kasstroom (‘triple net’) .

Dataroom : Voor de verkoop heeft KPN een virtuele 

Hierin staat informatie over het object en overige voorwaarden 

die op de verkoop van toepassing zijn. Hieronder vallen onder 

meer de standaard huurovereenkomst, koopovereenkomst, 

leveringsakte en erfdienstbaarheden en of zakelijke rechten die 

KPN bij verkoop zal vestigen. 

Het object bevat technische apparatuur die deel uitmaakt van 

het telecommunicatie netwerk van KPN. Op basis van 

innovatieve telecommunicatieontwikkelingen, waaronder het 

aanleggen van glasvezel, zal KPN de apparatuur op termijn 

Bij de transitie zal KPN zich terugtrekken in een nieuw prefab 

onderkomen(s) op een beperkt deel van het perceel. Dit perceel 

zal KPN in eigendom behouden. Het resterende perceel en 

object komen daarna in aanmerking voor (her)ontwikkeling, 

waarbij aangetekend dient te worden dat  de huidige waarbij aangetekend dient te worden dat  de huidige 

bestemming hier (nog) niet in voorziet. 

De verkoop wordt gebaseerd op een ‘sale and lease back’ 

transactie. Het object wordt na levering door KPN terug gehuurd 

voor de duur van 7 jaar met 3 verlengingsopties van telkens 1 

jaar. De huurvergoeding bedraagt 7,9% van de koopsom kosten 

koper. KPN zal gedurende de huurtermijn zelf zorgdragen voor 

het onderhoud en een opstalverzekering sluiten waardoor 

sprake is van een nagenoeg netto kasstroom (‘triple net’) .

Voor de verkoop heeft KPN een virtuele dataroom ingericht. 

Hierin staat informatie over het object en overige voorwaarden 

die op de verkoop van toepassing zijn. Hieronder vallen onder 

meer de standaard huurovereenkomst, koopovereenkomst, 

leveringsakte en erfdienstbaarheden en of zakelijke rechten die 

KPN bij verkoop zal vestigen. 





Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor

worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze

het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden de opdrachtgever en CBRE B

slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte

Voor de juistheid van deze informatie kan door CBRE B.V. echter geen aansprakelijkheid

Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of

B.V. niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenaanbod. Een overeenkomst komt

ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.



Dataroom
Indien u wordt geselecteerd om deel te nemen aan de voortzetting van het verkoopproces, zal na ondertekening van de 

Geheimhoudingsverklaring en Disclaimer die op het gehele selectie

worden verleend tot een dataroom (hierna: “de Dataroom”) welke uitgebreidere informatie bevat met betrekking tot het 

object, waaronder technische, milieukundige, asbest- en juridische rapportages die speciaal voor dit verkoopproces zijn 

opgesteld.

Tevens zijn in de Dataroom het ontwerp koopcontract en het ontwerp van de huurovereenkomst opgenomen welke 

dienen als uitgangspunt voor de door KPN te hanteren verkoopvoorwaarden.

Disclaimer verkoop KPN portfolio 
L.S.

Op de voorgestelde verkoop door KPN B.V. (hierna: “Verkoper”) van meerdere tot de KPN toebehorende 

registergoederen (hierna: “Registergoederen”), is deze disclaimer van toepassing. Deze disclaimer is een weergave 

van algemene, voor de gehele verkoopprocedure en daarmee verbandhoudende informatie geldende 

(aansprakelijkheids-) beperkingen.

1. Het ontvangen van of het verkrijgen van toegang tot (een kopie van) de verkoopdocumentatie met 1. Het ontvangen van of het verkrijgen van toegang tot (een kopie van) de verkoopdocumentatie met 

betrekking tot de Registergoederen, in welke vorm dan ook, impliceert op geen enkele wijze 

een aanbod van de zijde van Verkoper. 

Een gegadigde kan hieraan geen rechten ontlenen, waaronder uitdrukkelijk is te verstaan het recht 

op het voeren van enige onderhandeling met Verkoper. 

Verkoper heeft geen enkele verplichting om enig bod te aanvaarden en is gerechtigd de gesprekken 

te beëindigen zonder opgaaf van redenen en zonder enigerlei wijze jegens u aansprakelijk te worden.

2. De in de verkoopdocumentatie opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld om een geïnteresseerde 

partij in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In 

verband met het vorenstaande heeft het volgende te gelden:

(i) alle beschrijvingen, afmetingen, foto’s, tekeningen, en verdere gegevens 

betreffende de (bouwkundige) staat van de Registergoederen en alle overige gegevens, welke 

zijn opgenomen in deze 

op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen 

Deze gegevens kunnen wijzigingen ondergaan.

Met betrekking tot de bouwkundige staat van de Registergoederen kunnen 

afwijkingen bestaan van de in de verkoopdocumentatie opgenomen gegevens betreffende de 

bouwkundige staat, tekeningen en 

of verbouwingen van de Registergoederen of enig 

Opgemerkt wordt dat er stukken in de verkoopdocumentatie kunnen zijn 

opgenomen die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie van de Registergoederen 

ten tijde van de bouwkundige oplevering. 

De in de verkoopdocumentatie opgenomen foto’s van de Registergoederen kunnen 

tevens 

onderhavige verkoopprocedure betrokken zijn;

(ii) indien uit de verstrekte informatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel (ii) indien uit de verstrekte informatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel 

mocht blijken, dan betreft dit een persoonlijk oordeel van Verkoper en/of derden die door 

deze zijn ingeschakeld, dit op basis van 

Aan een dergelijk oordeel en/of de daaraan ten grondslag 

gehanteerd door Verkoper of de hiervoor bedoelde derden, kunnen geen rechten 

ontleend.

3. Tenzij een koopovereenkomst tot stand komt welke uitdrukkelijk andersluidende verklaringen en/of 

garanties van Verkoper bevat, mag de informatie in de verkoopdocumentatie niet worden opgevat als enige 

vorm van garantie ten opzichte van de toestand, de waarde en/of de kwaliteit van de Registergoederen en/of 

de afwezigheid van privaatrechtelijke of publiekrechtelijke aanspraken van derden of overheden ter zake 

van de Registergoederen. Op de in de verkoopdocumentatie opgenomen informatie kan in rechte geen 

beroep worden gedaan, noch kunnen derden daaraan enig recht ontlenen.

4. Geen enkele medewerker van Verkoper, geen van de door deze ingeschakelde derden, is bevoegd 

of gemachtigd (garantie-) verklaringen te verstrekken of overeenkomsten aan te gaan met betrekking tot 

de Registergoederen.

5. Een geïnteresseerde kan zich nimmer jegens Verkoper, of door haar ingeschakelde derden, 

waaronder uitdrukkelijk is begrepen de makelaar, beroepen op de onjuistheid en/of onvolledigheid van de 

verstrekte informatie, noch dat hij niet of niet voldoende in de gelegenheid is gesteld zich te vergewissen van de 

juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet of niet voldoende in de gelegenheid is 

geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin van het woord te verrichten.

Indien u wordt geselecteerd om deel te nemen aan de voortzetting van het verkoopproces, zal na ondertekening van de 

Geheimhoudingsverklaring en Disclaimer die op het gehele selectie- en verkoopproces van toepassing zijn, toegang 

worden verleend tot een dataroom (hierna: “de Dataroom”) welke uitgebreidere informatie bevat met betrekking tot het 

en juridische rapportages die speciaal voor dit verkoopproces zijn 

Tevens zijn in de Dataroom het ontwerp koopcontract en het ontwerp van de huurovereenkomst opgenomen welke 

dienen als uitgangspunt voor de door KPN te hanteren verkoopvoorwaarden.

Op de voorgestelde verkoop door KPN B.V. (hierna: “Verkoper”) van meerdere tot de KPN toebehorende 

registergoederen (hierna: “Registergoederen”), is deze disclaimer van toepassing. Deze disclaimer is een weergave 

van algemene, voor de gehele verkoopprocedure en daarmee verbandhoudende informatie geldende 

Het ontvangen van of het verkrijgen van toegang tot (een kopie van) de verkoopdocumentatie met Het ontvangen van of het verkrijgen van toegang tot (een kopie van) de verkoopdocumentatie met 

tot de Registergoederen, in welke vorm dan ook, impliceert op geen enkele wijze 

Een gegadigde kan hieraan geen rechten ontlenen, waaronder uitdrukkelijk is te verstaan het recht 

voeren van enige onderhandeling met Verkoper. 

Verkoper heeft geen enkele verplichting om enig bod te aanvaarden en is gerechtigd de gesprekken 

beëindigen zonder opgaaf van redenen en zonder enigerlei wijze jegens u aansprakelijk te worden.

De in de verkoopdocumentatie opgenomen informatie is uitsluitend bedoeld om een geïnteresseerde 

gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In 

het vorenstaande heeft het volgende te gelden:

alle beschrijvingen, afmetingen, foto’s, tekeningen, en verdere gegevens 

staat van de Registergoederen en alle overige gegevens, welke 

verkoopdocumentatie, zijn 

op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. 

Met betrekking tot de bouwkundige staat van de Registergoederen kunnen 

de verkoopdocumentatie opgenomen gegevens betreffende de 

dergelijke, dit op grond van het huidige gebruik 

onderdeel daarvan.

Opgemerkt wordt dat er stukken in de verkoopdocumentatie kunnen zijn 

hebben op de oorspronkelijke situatie van de Registergoederen 

Afwijkingen hiervan zijn mogelijk. 

De in de verkoopdocumentatie opgenomen foto’s van de Registergoederen kunnen 

(register)goederen bevatten die niet in de 

indien uit de verstrekte informatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel indien uit de verstrekte informatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel 

dit een persoonlijk oordeel van Verkoper en/of derden die door 

de thans ter beschikking staande gegevens. 

liggende maatstaven, 

gehanteerd door Verkoper of de hiervoor bedoelde derden, kunnen geen rechten worden 

Tenzij een koopovereenkomst tot stand komt welke uitdrukkelijk andersluidende verklaringen en/of 

van Verkoper bevat, mag de informatie in de verkoopdocumentatie niet worden opgevat als enige 

garantie ten opzichte van de toestand, de waarde en/of de kwaliteit van de Registergoederen en/of 

afwezigheid van privaatrechtelijke of publiekrechtelijke aanspraken van derden of overheden ter zake 

Registergoederen. Op de in de verkoopdocumentatie opgenomen informatie kan in rechte geen 

gedaan, noch kunnen derden daaraan enig recht ontlenen.

Geen enkele medewerker van Verkoper, geen van de door deze ingeschakelde derden, is bevoegd 

) verklaringen te verstrekken of overeenkomsten aan te gaan met betrekking tot 

Een geïnteresseerde kan zich nimmer jegens Verkoper, of door haar ingeschakelde derden, 

uitdrukkelijk is begrepen de makelaar, beroepen op de onjuistheid en/of onvolledigheid van de 

informatie, noch dat hij niet of niet voldoende in de gelegenheid is gesteld zich te vergewissen van de 

en volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet of niet voldoende in de gelegenheid is 

ander onderzoek in de ruimste zin van het woord te verrichten.


