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Hardinxveld Giessendam, Hakgriend 6 

    
 

     
 

Groot verhard bedrijfsterrein met kantoor en bedrijfsloodsen 

 

Adres:   Hakgriend 6 

   3371 KA Hardinxveld-Giessendam 

Oppervlakte  30.080 m² (kavels)  

Type aanbod  Huur/Koop 

Huurprijs  € 425.000,-- per jaar 

Vraagprijs  op aanvraag.. 
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Beschrijving: 

Een groot verhard en afsluitbaar bedrijfsterrein van ca. 30.080 m², waarop gebouwd een 

vrijstaand kantoorgebouw gedeeltelijk in twee bouwlagen en deels één bouwlaag, met ruime 

parkeergelegenheid, twee eenvoudige niet onderheide bedrijfsloodsen en een voormalige 

bedrijfswoning. 

 

Locatie:  

Het bedrijfsterrein ligt op een steenworp afstand van de op- en afritten van de rijksweg A15 

(Europoort-Nijmegen), op bedrijventerrein de Nieuweweg in Hardinxveld-Giessendam. 

 

Afmetingen:  

- Bruikbaar buitenterrein  : ca. 18.380 m² 

- kantoorruimte   : ca. 1.986 m² 

- bedrijfsruimte I   : ca. 1.300 m² 

- bedrijfsruimte II   : ca. 900 m² 

 

Kadastrale gegevens:  

- Gemeente: Hardinxveld-Giessendam; 

- sectie: B; 

- nummers: 6831 en 6838; 

- grootte: 30.080 m²  eigen grond. 

 

Bouwjaar: 

- bedrijfswoning  : 1964; 

- bedrijfsruimte 1  : 1992; 

- bedrijfsruimte 2  : 1982; 

- kantoorgebouw  : 1985/1990 

 

Parkeren:  

82 gemarkeerde parkeerplaatsen. 

 

Bestemming:  

Conform het vigerend bestemmingsplan ‘Middengebied’ is de bestemming gedeeltelijk  

bedrijfsdoeleinden tot en met categorie 2 en gedeeltelijk bedrijfsdoeleinden tot en met 

categorie 4.1. 
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Bouwaard/Voorzieningen/specificaties: 

Kantoorgebouw: 

Bouwaard: 

- Onderheide betonfundering; 

- betonnen vloeren; 

- metselwerk gevels; 

- aluminium gevelkozijnen met isolerende beglazing; 

- gedeeltelijk geïsoleerd betondak en gedeeltelijk een geïsoleerd houten dak, voorzien van 

bitumineuze dakbedekking. 

 

Voorzieningen/specificaties: 

- 2 entrees met tochtportaal; 

- vloerafwerking grotendeels grindvloeren, deels tapijt; 

- wandafwerking bouwkundige wanden schoon metselwerk; 

- scheidingswanden deels schoon metselwerk, deels systeemwanden; 

- deels houten en deels aluminium binnendeurkozijnen voorzien van stompe deuren; 

- te openen ramen voorzien van lamellen; 

- wandcontactdozen en wandgoten ten behoeve van bekabeling; 

- vrije hoogte ca. 2,38 tot 2,68 meter; 

- systeemplafond met verlichtingsarmaturen; 

- individueel regelbare airconditioning; 

- zonwering middels screens; 

- diverse toiletgroepen; 

- diverse pantry’s; 

- kantine met complete keukeninrichting; 

- noodverlichting; 

- vluchtwegaanduiding; 

- brandblusmiddelen. 

 

Bedrijfsruimte 1: 

Bouwaard: 

- vloer verhard met asfalt; 

- opbouw staalconstructie; 

- gevels stalen damwandprofielbeplating; 

- zadeldak met stalen spanten, houten gordingen en stalen golfplaten. 
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Voorzieningen/specificaties: 

- ingedeeld in diverse compartimenten; 

- vrije hoogte ca. 4,25 meter muurhoogte en ca. 6,33 meter nokhoogte; 

- handbedienbare overheaddeur in de kopgevel met een afmeting van ca. 4,95 meter breed en 

ca. 5 meter hoog; 

- 3 handbedienbare overheaddeuren in de zijgevel, ca. 4,95 meter breed en ca. 4 meter hoog; 

- diverse loopdeuren; 

- TL-verlichting; 

- krachtstroom; 

- inpandig werkplaatskantoor; 

- verwarming middels heater en gloeispiralen; 

- brandblusmiddelen. 

 

Bedrijfsruimte 2: 

Bouwaard: 

- niet-onderheide betonvloer; 

- opbouw staalconstructie; 

- gevels ongeïsoleerde stalen damwandprofielbeplating, aan de 

binnenzijde gasbetonblokken; 

- zadeldak met stalen spanten, houten gordingen en stalen golfplaten 

over asbesthoudende golfplaten. 

- ingedeeld in diverse compartimenten; 

- vrije hoogte ca. 4,10 meter muurhoogte ca. 5,88 meter onder de stalen trekstangen en ca. 

7,37 meter nokhoogte; 

- handbedienbare overheaddeur in de kopgevel van ca. 3,89 meter breed en ca. 4,18 meter 

hoog; 

- 3 handbedienbare overheaddeuren in de zijgevel, ca. 4,65 meter breed en 3,97 meter hoog; 

- diverse loopdeuren; 

- TL-verlichting; 

- daglichttoetreding middels raampartijen in de gevels; 

- krachtstroom; 

- smeerput; 

- uitstortgootsteen; 

- inpandig werkplaatskantoor; 

- kantine met betegelde vloer ; 

- was- en kleedruimte met toiletgroep en wastrog; 

- verwarming middels gloeispiralen; 

- brandblusmiddelen. 
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Buitenterrein: 

- inrit met schuifpoort aan de Hakgriend-zijde en een inrit met schuifpoort aan de Rijshaak-

zijde; 

- grotendeels verhard met asfalt; 

- rond het kantoorgebouw diverse groenperken en klinkerverharding ten behoeve van 

parkeren, met straatkolken; 

- terreinverlichting; 

- deels grenzend aan watergangen, deels omheind met hekwerk. 

 

Reclamevoering: 

In overleg met en na goedkeuring van eigenaar/verhuurder. 

 

Vraagprijs: 

Op aanvraag. 

 

Huurprijs:  

€ 425.000,- per jaar exclusief servicekosten exclusief BTW. 

 

Servicekosten:  

Nader overeen te komen. 

 

Huurperiode:  

In nader overleg. 

 

Huurbetaling: 

Per maand vooruit door middel van automatische overboeking of automatische incasso. 

 

Huurverhoging: 

 Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, conform de wijziging van het 

maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-alle huishoudens 

(2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

 

Huurovereenkomst:  

De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt op basis van het ROZ-model (Raad 

van Onroerende Zaken) kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a 

BW, vastgesteld 17-02- 2015 met bijbehorende Algemene Bepalingen gedeponeerd bij de 

griffie van de Rechtbank te Den Haag en op 15-02-2015 aldaar ingeschreven onder nummer 

15/21. 
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Zekerheidsstelling: 

Bankgarantie ter grootte van een kwartaalverplichting huur inclusief servicekosten inclusief 

BTW. 

 

Omzetbelasting:  

De huurprijs wordt belast met de geldende omzetbelasting. Huurder en verhuurder opteren 

voor een BTW-belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe BTW-wetgevingsvoorstelling 

huurder niet meer aan het criterium meer dan 90% BTW-belaste prestaties verricht voldoet, 

en zodoende het verzoek om BTW-belaste verhuur niet geaccepteerd wordt, dan zal de 

huurprijs worden verhoogd met een nader door verhuurder vast te stellen 

percentage. 

 

Oplevering:  

In overleg. 
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