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Bedrijventerrein De Zompe:
Gezamenlijke ontwikkeling: De Zompe betreft een gezamenlijke ontwikkeling van de gemeente Veere en Wervenhove BV. De gemeente heeft haar grond
volledig tot ontwikkeling gebracht. Alleen Wervenhove heeft nog een beperkte hoeveelheid bedrijfsgrond. Alle op De Zompe aangebrachte wegen, de
groenstroken en waterbergingen zijn of komen in eigendom en beheer bij de gemeente. Dit geldt niet voor enkele specifieke wegen die eigendom
zijn/worden van de aangelanden. (zie hierna: mandeligheid) De wegen van de gemeente zijn openbaar.
Een kwaliteitsteam bestaande uit vertegenwoordigers van: gemeente Veere, de ondernemersmanager, de ondernemersvereniging Serooskerke, brandweer,
politie en Wervenhove ziet erop toe dat de geldende regels gehandhaafd worden en dat er regelmatig een schouw plaats vindt, waarbij geconstateerde
problemen zo snel mogelijk opgelost worden.
Bestemming: De Zompe is een van de 2 grotere bedrijventerreinen binnen de gemeente Veere. Bedrijvigheid t.m. categorie 3 is er toegestaan. Kopers doen er
goed aan bij de gemeente na te gaan of ze aan de voorwaarden voor vestiging voldoen. Voor het vestigen van een bedrijf moet sowieso een melding voor het
milieu ingediend worden. Het doen van een melding (inclusief plattegrondtekening) is een wettelijke verplichting, zoals in artikel 8.41 Wet milieubeheer is
bepaald. Deze melding kan digitaal worden ingediend via http://www.aimonline.nl
Stekelweie: de Stekelweie vormt het laatst te ontwikkelen gedeelte van De Zompe. Naast enkele losstaande bedrijfspanden vindt nu ontwikkeling van een
twaalftal geschakelde bedrijfspanden plaats. Een aantal van de te ontwikkelen panden wordt bereikbaar via een gemeenschappelijk stukje weg dat eigendom
wordt van de aangelanden. (mandelig eigendom)
Mandeligheid: met uitzondering van de units 6, 7 en 8 worden de kopers van de overige units eigenaar van het hiervoor genoemde stuk weg dat toegang
geeft tot hun panden. Concreet betekent dit dat elke koper voor 1/9 onverdeeld aandeel mede-eigenaar wordt van deze weg die een oppervlakte van ca. 288
m² heeft. Voor het beheer van dit wegje richten de eigenaars een verplichte beheer vereniging op, zodat onderhoud en beheer ook voor de toekomst
gegarandeerd zijn. Een en ander wordt vastgelegd in de koopaannemingsovereenkomst en in de notariële akte.
Verkoop: de verkoop van de 12 units wordt gedaan door Wervenhove en vindt plaats op basis van de volgorde van binnenkomst van reeds aangemelde
belangstellenden. Door Wervenhove wordt een koopaannemingsovereenkomst opgesteld, die na akkoord en ondertekening door beide partijen naar
notariskantoor De Zeeuwse Alliantie gaat. Bij dit notariskantoor vindt vervolgens de overdracht van de te kopen/verkochte grondkavel plaats en 1 of meer van
de termijnen die gehanteerd worden voor wat betreft betaling van het pand. (een en ander afhankelijk van de fase waarin de bouw zich bevindt) De overige
termijnen worden gedurende de bouw gefactureerd. Indien het pand zich bij verkoop al in opgeleverde staat bevindt, wordt het geheel via de notaris
afgerekend. De levering van de panden geschiedt vrij op naam (v.o.n.)
Hierna treft u de algemene voorwaarden, een technische omschrijving en een aantal artist impressions aan.
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Vooraanzicht
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ALGEMENE VOORWAARDEN & TECHNISCHE OMSCHRIJVING
1. Omschrijving van het werk.
Op de Stekelweie worden 12 bedrijfsunits van
diverse grootte ontwikkeld. Het ontwerp van
de units is van architectenbureau RoosRos uit
Goes. Dit staat garant voor een moderne
uitstraling, uitstekende functionaliteit en ruime
aandacht voor energiebesparing. Uitgangspunt
is dat de toegepaste materialen recyclebaar
zijn. Elke unit wordt uitgevoerd met:
• een gedeeltelijke verdiepingsvloer.
• Een stalen trap met leuningwerk.
• Een balustrade of valbeveiliging.
• Een elektrisch bedienbare
overheaddeur met 2
afstandsbedieningen.
• Een aluminium loopdeur met
bovenlicht.
• Een toiletruimte met hangtoilet en
wasbakje met kraan incl aansluiting.
• Een meterkast met invoeren voor
water, elektra en communicatie/media
(internetaansluiting). In de meterkast
wordt een groepenkast gemonteerd
en een aardpen.
• Een buitenlamp met
schemerschakelaar.
• Rondom de overheaddeur en loopdeur
wordt een witte omkadering
toegepast. Datzelfde geldt voor het
zijraam van unit 12.
• 6 zonnepanelen plus omvormer.
Ten behoeve van deze panden wordt de
grond bouwrijp gemaakt en een

toegangsweg en nutsvoorzieningen (water,
elektra en communicatie/media)
aangelegd. Het werk wordt uitgevoerd
conform de verstrekte
omgevingsvergunning. Bij de uitvoering
van dit werk is deze technische
omschrijving leidend. Gedurende de bouw
zijn “eigen” werkzaamheden niet
toegestaan; pas na oplevering.
2. Indeling.
Elk pand is ca. 6.00 m hoog. Aan de voorzijde
worden de overheaddeur en een aparte
loopdeur aangebracht. Nabij de loopdeur
wordt de meterkast aangebracht en
aansluitend het toilet. Per unit wordt bekeken
wat de meest gunstige positie is voor de
gedeeltelijke verdiepingsvloer en trap.
3. Van toepassing zijnde voorschriften.
- De Uniforme Administratieve Voorwaarden
voor de uitvoering van werken (UAV GC)
- Het Bouwbesluit.
- De geldende voorschriften van brandweer en
nutsbedrijven.
- Omgevingsvergunning.
- Vestigingseisen gemeente Veere.
4. Wijzigingen voorbehouden.
De in deze brochure opgenomen tekeningen en
overige informatie vormen een momentopname.
Wijzigingen zijn mogelijk waarbij altijd gezocht
wordt naar betere dan wel vergelijkbare

kwaliteit. Uitdrukkelijk wijzen wij erop dat de
tekeningen en artist impressions, voor zover niet
behorend bij de omgevingsvergunning en
koopovereenkomst, geen juridische werking
hebben, zodat daaraan geen rechten ontleend
kunnen worden.
5. Peil
Het peil van waaruit alle hoogten en diepten
worden opgemeten, wordt afgeleid van
bovenzijde van de betonvloer van één van de
eerder ontwikkelde panden op de Stekelweie.
6. Riolering
De aanleg en aansluiting van de vuil- en
hemelwaterriolering op de gemeentelijke
riolering zijn in de koop-/aanneemsom
begrepen. Op De Zompe is een gemengd
gescheiden rioleringssysteem aanwezig.
Hemelwater wordt voor zover mogelijk
afgevoerd naar de waterberging in de directe
omgeving. De rioolleidingen worden
uitgevoerd in PVC van voldoende capaciteit.
Niet in de koopsom inbegrepen is de plaatsing
van eventuele oliescheiders - vetvangers dan
wel andere benodigde voorzieningen die
specifiek voor de uitoefening van de in de
bedrijfsruimte geplande functie benodigd zijn.
7. Fundering
De constructie en de vloeren van de panden
wordt gefundeerd op prefab betonnen
heipalen en betonbalken.
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8. Vloeren
De betonvloer op de begane grond is
onderheid met palen van geschikte lengte en
dikte. Onder de betonvloer wordt t.p.v. de
entree en het toilet vloerisolatie aangebracht.
Voor het overige ligt de betonvloer op verdicht
zand. De betonvloer wordt aan de bovenzijde
mechanisch gespaand (gevlinderd). In de vloer
ligt een dubbel wapeningsnet. Vloerdikte is ca
18 cm. De vloer heeft een maximum
vloerbelasting van 1.000 kg/m².
9. Terrein en buitenverlichting
De parkings/voorterrein worden uitgevoerd in
betonklinkers over de breedte van het pand.
Boven elke deur wordt een buitenlamp met
schemerschakelaar aangebracht die gelijktijdig
brandt met de openbare straatverlichting. De
gemeenschappelijke weg op het terrein wordt
uitgevoerd in betonklinkers. Langs deze weg
worden kolken aangebracht voor de afvoer van
regenwater.
10. Constructie
Elk pand heeft een eigen draagconstructie die
wordt uitgevoerd in staal. De constructie
onderdelen worden voorzien van een primer in
een nader te bepalen standaard kleur.
11. Dak en dakbedekking
Op de staalconstructie worden gecoate stalen
dakplaten aangebracht, waarop 14 cm PSisolatie wordt geparkerd met daarop een PVC
dakbedekking. Elk dak watert af aan de
achterzijde. Daar worden afvoeren en nood

overstorten van voldoende capaciteit
aangebracht.
12. Zonnepanelen
Op elke unit worden standaard 6
zonnepanelen aangebracht. Meer
zonnepanelen is mogelijk, maar komen voor
rekening van koper.
13. Lichtkoepel
De units 6, 7 en 8 worden voorzien van een
dubbelwandige polycarbonaat/aluminium
lichtkoepel. Dagmaat afmeting ca. 2,5 x 4,8 m.
De overige units krijgen geen lichtkoepel. Alle
units krijgen toetreding van daglicht middels
het raam boven de loopdeur.
14. Buitenwanden
De buitenwanden worden uitgevoerd in stalen
sandwich gevelpanelen, dikte 100 mm,
voorzien van PIR-isolatie. (Rc 4.5)
De binnenzijde is voorzien van een wit gecoate
standaardprofilering.
De buitenwanden zijn voorzien van een coating
conform de artist impressions in deze
brochure.
De tussenwanden bestaan uit steenwol
gevulde sandwichpanelen. (60 min
brandwerend) Beide zijden zijn voorzien van
een wit gecoate staalplaat met standaard
profilering.
15. Overheaddeur
Elk pand wordt voorzien van een stalen
geïsoleerde overheaddeur van 4.0 m x 4.2 m.

De bediening is elektrisch middels een
drukknoppenkast en 2 afstandsbedieningen.
De buitenzijde wordt gecoat in de aangegeven
kleur.
16. Kozijnen, ramen en deuren
De pui aan de voorzijde wordt uitgevoerd in
aluminium en is voorzien van een aluminium
deur met daarboven isolerend dubbelglas.
Unit 9 en 12 krijgen een extra aluminium
raamkozijn met 3 vaste ramen in de zijgevel
e.e.a. zoals aangegeven.
Alle deuren en ramen worden voorzien van
inbraak werend hang- en sluitwerk en een
stormketting. In de toegangsdeur wordt een
standaard brievenbusklep gemonteerd.
17. Toilet
De wanden en het plafond van het toilet
worden uitgevoerd in stalen sandwichpanelen.
Beide zijden zijn voorzien van een wit gecoate
staalplaat.
Het kozijn en de deur (stompe uitvoering) zijn
van hout en worden voorzien van grondverf. In
de toiletruimte worden een hangtoilet en een
wasbakje incl aansluitingen aangebracht.
Verlichting en tegelwerk zijn niet inbegrepen.
18. Meterkast
De meterkast wordt uitgevoerd conform de
eisen van de nutsbedrijven.
In de meterkasten wordt een houten
achterwand geplaatst waaraan de meterkast
inrichting bevestigd kan worden. In de
meterkast worden aangebracht:
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- een voorziening voor de water- en
elektrameter
- een groepenkast met 4 automaten en
hoofdschakelaar
- een dubbel stopcontact met randaarde en
- een aardelektrode.
Inbegrepen zijn 3 x 25 A elektra en een
standaard wateraansluiting.
- Een omvormer t.b.v. de zonnepanelen
Let op: de bijbehorende meters worden zo
mogelijk op naam van de kopers aangevraagd
en anders terstond na overdracht op naam van
de koper gesteld.
19. Verdieping
Elke unit wordt voorzien van een gedeeltelijke
verdiepingsvloer. Deze vloer wordt
opgebouwd uit een staalconstructie, stalen
gordingen met daarop underlayment
vloerplaten. Vloerbelasting max. 250 kg./m2.
Aan de open zijde van de verdiepingsvloer
wordt dan een stalen balustrade aangebracht
van ca. 1 m hoog.
Op een i.o.m. koper te bepalen plaats wordt
een rechte stalen steektrap met leuningwerk
geplaatst.
20. Reclame
Reclame-uitingen moeten voldoen aan de
eisen die de gemeente Veere daaraan stelt.
21. Oplevering
Minimaal 2 weken voor de oplevering worden
de kopers op de hoogte gesteld van datum en
tijdstip van oplevering. De units worden

“bezemschoon” opgeleverd. De bij de
oplevering eventueel geconstateerde
opleverpunten worden schriftelijk vastgelegd
en zo mogelijk binnen 30 dagen verholpen.
22. Levering
De levering van het pand geschiedt vrij op
naam (v.o.n.), wat wil zeggen dat de hieronder
vermelde kosten, die met het verwerven van
een bedrijfsruimte gemoeid zijn, in de
koopsom zijn inbegrepen:
a.
Transportakte notaris
b. Bouwkosten
c.
Architecten- en advieshonoraria.
d. Verkoopkosten
e. Gemeentelijke leges
f.
Kadastrale inmeting
g.
Omgevingsvergunning
h. Aansluitingen water-, riool- en
elektriciteitsleidingen.
23. Algemeen
Tijdens de bouw is elk pand verzekerd tegen de
risico’s van brand- en stormschade.
Voorafgaand aan de sleuteloverdracht dient de
koper zelf voor de nodige verzekeringen te
zorgen.
Alle niet opgenomen zaken die door koper
gewenst worden, zijn voor rekening van de
koper.
24. Prijzen
Alle in deze brochure genoemde prijzen zijn
exclusief BTW.

25. Betalingstermijnen
De totaalprijs bestaat uit het perceel en het
bedrijfspand.
Na het sluiten van de koop-aannemingsovereenkomst, wordt die naar de notaris
verstuurd en vindt de eigendomsoverdracht
van de grond plaats.
De overige werkzaamheden en leveringen
worden verrekend volgens de hierna
genoemde termijnstaat.
De eerste termijn 10% wordt via de notaris
verrekend.
Deze termijn is voorzien voor plankosten,
overdrachtskosten, grondwerk etc.
1. 10 % project kosten
2. 25 % bij fundatie gereed
3. 25 % na montage staalconstructies
4. 20 % na montage dak- en wandplaten
5. 10 % bij wind- en waterdicht van de opstal
6. 5 % bij 1e oplevering
7. 5 % bij eindoplevering binnen 2 weken
na oplevering
26. Slotbepaling
Deze technische omschrijving is met zorg
samengesteld aan de hand van tekeningen en
gegevens verstrekt door het teken- en
constructiebureau. Desondanks moeten we
een voorbehoud maken ten aanzien van
eventuele wijzigingen, die onder andere voort
kunnen komen uit eisen en wensen van
overheden en/of nutsbedrijven. De
ingeschreven maten op de tekeningen en
aangegeven oppervlakten zijn “circa” maten.
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Wij behouden ons het recht voor om kleine
wijzigingen die niet of nauwelijks van invloed
zijn op de kwaliteit en waarde van het pand,
onder voorafgaande toestemming van de
koper door te voeren.
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Prijslijst *
unit

*

Kavel m²

Mandelig m²

Totaal m²

oppvl unit m²

grondprijs

prijs unit

totaalprijs

status

€ 80.052,00 optie
€ 85.065,00 optie

1

108

32

140

52

€ 13.480,00

€ 66.520,00

2

114

32

146

65

€ 14.140,00

€ 70.860,00

3

122

32

154

73

€ 15.020,00

€ 74.380,00

4

128

32

160

72

€ 15.680,00

€ 74.320,00

5

136

32

168

80

€ 16.560,00

€ 74.440,00

6

176

176

124

€ 19.360,00

€ 110.640,00

€ 91.080,00 optie
€ 130.124,00 optie

7

184

184

132

€ 20.240,00

€ 112.760,00

€ 133.132,00

8

226

226

140

€ 24.860,00

€ 117.140,00

9

141

32

173

82

€ 17.110,00

€ 74.890,00

10

125

32

157

82

€ 15.350,00

€ 74.650,00

11

125

32

157

82

€ 15.350,00

€ 74.650,00

€ 90.082,00 optie
€ 90.082,00 optie

12

189

32

221

82

€ 22.390,00

€ 74.890,00

€ 97.362,00 optie

Grondprijs: € 110 p m²

Mandelige grondprijs: € 50 p m²

€ 89.473,00 optie
€ 90.072,00 optie

€ 142.140,00 optie
€ 92.082,00 optie

Prijzen zijn excl. btw
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