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VOORWOORD

Geachte lezer,

Een bedrijvige gemeente, strategisch uitgekiend gesitueerd qua bereikbaarheid, 

multifunctioneel van karakter en op een mooie locatie gelegen. Daarmee heeft het 

nieuwe representatieve Business Center Borchwerf2 in Roosendaal op alle fronten 

�ink de wind in de zeilen. Door optimale �exibiliteit biedt het zowel ondernemers 

als particulieren alle ruimte. De 15 multifunctionele hoogwaardige Business-units, te 

gebruiken als kanoor, showroom of atelier, betekenen voor ondernemers een inspire-

rende werkambiance. De 90 Mega-garages, heel praktisch uitgevoerd met extra hoge 

deuren, zijn voor particulieren en bedrijven ideaal als opslag, werkplaats en hob-

byruimte. De eigentijds architectuur, gecombineerd met duurzame materialen, geeft 

Business Centrum Borchwerf2 een uitstraling op niveau. Al met al vormt het nieuwe 

complex een welkome verrijking voor de regio Roosendaal. 

Deze brochure geeft u alle informatie over Business Center Borchwerf2. Wij hopen 

dat deze nieuwe huisvestingsformule u aanspreekt en hopelijk mogen wij u ver-

welkomen op het succesvolle bedrijvenpark Borchwerf2.

Met vriendelijke groeten,

Zoom Invest Projectontwikkeling B.V.

Marc van den Bergh

Alfons van den Bergh

“Al met al vormt het nieuwe 
complex een welkome verrijking 
voor de regio Roosendaal!”

Vogelperspectief Zuid-Oost aanzicht Business Center Borchwerf2

Fotoimpressie Mega-garage 1 t/m 37
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Extra hoge Mega-garages
• De garages hebben een afmeting van 36 m2 bruto vloeroppervlak;

•  De uitwendige afmeting bedraagt 10 x 3,6 meter en de inwendige hoogte is circa 3,7 meter.  

De ruimten op de 1e verdieping bezitten een iets hogere inwendige maat;

• De transportdeuren hebben een afmeting van 3 x 3.20 meter;

• Optioneel zijn elektrische transportdeuren met afstandbediening mogelijk;

• 2 dubbele tl-armaturen en wandcontactdozen;

• Brandblusser en spoelbak met wateraansluiting;

• Centrale technische ruimte met toilet voor algemeen gebruik;

• Centrale nutsvoorziening met een eigen elektrameter en tussenmeter voor water;

• Optioneel is een entresolvloer van diversen afmetingen mogelijk.

UNIEKE VESTIGINGSFORMULE   MET OPTIMALE FLEXIBILITEIT

De hoge Mega-garages zijn ideaal voor bedrijfs- en 

atelierruimte, opslag en stalling van camper, caravan, 

oldtimer, archief, boot en allerlei soortenmaterialen!

Bedrijvenpark Borchwerf II Roosendaal
Op het nieuwe bedrijvenpark Borchwerf II nabij de 

Roosendaalse baan is Zoom Invest Projectontwikkeling 

B.V. een bedrijfsverzamelgebouwontwikkeling gestart 

gelegen op een prachtig perceel op de hoek Blauwhekken 

en Klerkenveld. Het bedrijvenpark bevindt zicht aan de 

Noordzijde van Roosendaal en wordt ontsloten via de 

weg Blauwhekken naar de Roosendaalse baan. Deze 

ontsluiting staat in directe verbinding met de A17, verbin-

ding Antwerpen / Vlissingen - Rotterdam/ Ruhrgebied. De 

rijafstand van en naar de autobaan bedraagt ca. 1 minuut. 

Het bedrijvenpark sluit aan op de omgeving ter plaatse 

waar in de nabijheid een aansluiting op het openbare 

vervoer aanwezig is. De infrastructuur krijgt een hoogwaar-

dige uitstraling en zal het karakter krijgen van een boule-

vard waaraan zich de bedrijfspanden met hun voorgevels 

oriënteren. Ook de oriëntatie van de bedrijfsruimten D t/m 

P op de prachtige groene natuurzone langs het Klerkenveld 

is een welkome verrijking. 

15 betaalbare Business-units
De 15 betaalbare multifunctionele Business-units vormen 

het aanzicht van het hoogwaardige duurzame complex 

en worden aangeboden als bedrijfsruimte gecombineerd 

met kantoorruimte. De Business-units bieden een gezonde 

werkruimte voor de hedendaagse ondernemer met een 

functioneel en praktisch werkklimaat. De ruimten zijn ideaal 

in te richten voor kantoor, showroom, atelier, werkplaats, 

bedrijfsruimte, magazijn, opslag, productie- en handels-

activiteiten. Alle 6 typen beschikken over een zelfstandige 

fraaie entree met een grote hoge deur. De buitenzijde 

wordt smaakvol afgewerkt met heel veel glas wat voor fraai 

binnenvallend daglicht zorgt (aangenaam werkklimaat).

Het gebouw wordt volgens de modernste normen en eisen 

gebouwd en er kan met de wensen van het bedrijf rekening 

worden gehouden. Door de vrijdragende vloerconstructie 

kunnen grote delen van bijna alle unitscheidende wanden 

worden verwijderd. Daardoor zijn de Business-units en hoge 

Mega-garages onderling eenvoudig te koppelen tot grotere 

oppervlakten. Niet alleen zijn de units onderling te koppe-

len, maar ook zijn in een unit eenvoudig scheidingswanden 

te plaatsen om zo diverse werkruimten te creëren. De units 

worden standaard casco opgeleverd, echter turn-key ople-

vering is ook mogelijk. Kortom: wij kunnen representatief 

maatwerk voor uw bedrijf verzorgen, wat u wenst.

Artist Impressie Zuidgevelfragment 

Foto-impressie Mega-garages (Noordgevel)
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ARTIST 
IMPRESSIE
Noordwestgevel

ARTIST 
IMPRESSIE

Oostgevel
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11Business Center Borchwerf2 Roosendaal

Deze gemoedelijke provinciestad is gelegen in 

het westen van Noord-Brabant en bestaat buiten 

de hoofdkern Roosendaal uit de dorpen Nispen, 

 Moerstraten, Wouw, Wouwse Plantage en Heerle. 

Uitgestrekte bossen omringen de gemeente en 

vormen zo een perfecte combinatie van stedelijke 

bedrijvigheid en de loome rust van het platteland. 

Steden als Rotterdam en Antwerpen liggen op een 

half uurtje autorijden en wie een frisse neus wil 

halen, zit in een mum van tijd in Zeeland. 

Het voorzieningenniveau is hoog in Roosendaal. Alles wat 

nodig is om prettig en comfortabel te leven is aanwezig. Een 

treinstation, een ziekenhuis, scholen (van peuterspeelzalen 

tot alle aanwezige vormen van voortgezet onderwijs), di-

verse  sportaccommodaties, een uitgebreid winkelaanbod, tal 

van horeca gelegenheden. Daarnaast bezit de stad een rijk 

verenigings leven. In het centrum valt altijd wel iets te beleven. Je 

kunt  cultuur opsnuiven in diverse musea of in de schouwburg, of 

anders heerlijk shoppen in één van de drie overdekte winkelcen-

tra. Een echte publiekstrekker op dit gebied is het outlet centrum 

Rosada. Het hele jaar door vinden er gezellige activiteiten plaats 

zoals het jaarlijkse jazzfestival, het wielerevent Draai van de 

Kaai, Roosendaal Culinair, betaald voetbal door RBC enzovoort. 

Voor iedereen valt er wel iets leuks te beleven. Zoek je liever de 

stilte en de rust, dan kun je de vele bosgebieden verkennen die 

in de omgeving liggen. Wandelen op Visdonk, � etsen door de 

Rucphense heide of het landgoed Wouwse Plantage bezoeken.

Transport is altijd een hele belangrijke pijler 

geweest onder de economie van Roosendaal. 

Dat begon al in de Middeleeuwen, toen de 

 economie door de opkomst van de  turfstekerij 

enorm  aantrok. De ligging van Roosendaal 

aan de  oevers van De Vliet was ideaal voor 

het  uitvoeren van turf en menig schip verliet 

dan ook volgeladen de haven richting Holland, 

 Zeeland, Vlaanderen en Antwerpen. 

Halverwege de negentiende eeuw werd een spoorlijn 

 tussen Roosendaal en Antwerpen aangelegd en stond 

 Roosendaal als “Spoorstad” de� nitief op de kaart. 

 Aansluitingen met Rotterdam, Vlissingen en Breda volgden 

spoedig en douanekantoren en expeditiebedrijven ves-

tigden zich in rap tempo in de nabijheid van het station. 

Door de opkomende industrialisatie ontstonden er grote 

fabrieken die nationaal furore maakten, zoals Borstels van 

Vero, snoep en drop van RedBand, een borreltje van Wen-

neker, tl-buizen van Philips en de Liga koeken. Mede door 

deze industrialisatie en de gunstige ligging van Roosendaal 

ontwikkelde de transport en logistieke dienstverlening zich 

tot een zeer grote omvang. Roosendaal is inmiddels een 

logistieke ‘hotspot’ geworden. Andere belangrijke pijlers 

onder de huidige  economie zijn de  industrie, de bouw-

nijverheid, gezondheids- en  welzijnszorg en de zakelijke 

dienstverlening. 

HISTORIE 

ROOSENDAAL

Alles wat nodig is om prettig en comfortabel 
te leven en te werken is aanwezig!
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Business Center Borchwerf2 ligt op een 

 uitstekend gesitueerde locatie en wordt ge-

realiseerd in een zeer bedrijvig nieuw  gedeelte 

van  Roosendaal. Het betreft het nieuwe 

 bedrijvenpark Borchwerf II aan de noordkant van 

 Roosendaal en direct omgeven door een aantal 

grote en middelgrote bedrijventerreinen maar 

ook op relatief korte afstand van het centrum. 

Bedrijvenpark “Borchwerf II” ligt op een steenworp afstand 

van de snelweg A17, de verkeersader richting Rotterdam, 

Utrecht, Vlissingen en Antwerpen. Er is dus sprake van een 

zeer goede ontsluiting op het wegennet. Deze uitstekende 

bereikbaarheid zou een goede aanvulling kunnen zijn op het 

succes van uw bedrijf. Een direct aanknopingspunt richting 

Rotterdam en richting het havengebied van Antwerpen is 

door de A17 slechts een half uurtje van Roosendaal verwij-

derd. Het zal een enorme extra spin-off geven in het gebied. 

Het is dan ook niet toevallig dat een aantal grote inter-

nationale bedrijven zijn neergestreken in Roosendaal. Het 

blijkt wel dat Roosendaal een economische stad is waar het 

goed toeven is. Ook met het openbaar vervoer is de locatie 

bereikbaar. Het station van Roosendaal vormt en belangrijk 

landelijk knooppunt in het nationale/regionale streekvervoer.

De ondernemer die kiest voor bedrijvenpark 

 Borchwerf II maakt een goede keuze. Dit moderne 

 bedrijventerrein is recentelijk uitgebreid naar 200 

hectare en biedt ruimte aan alle type ondernemingen; 

van kantoorhoudende bedrijven tot industrie en alles 

wat zich hier verder nog tussenin bevindt. 

Bedrijvenpark Borchwerf II ligt zeer centraal gelegen ten 

opzichte van  andere grote industriegebieden in de Benelux. 

Ten opzichte van dit bedrijvenpark ligt in het noorden de 

Randstand, in het zuiden de Vlaamse Ruit en in het oosten 

het Duitse Ruhrgebied. Transport naar en van bedrijvenpark 

 Borchwerf kan op diverse manieren. Het park ligt pal aan de 

A17 en heeft eigen op- en afritten. Verder is Borchwerf prima 

per spoor en over water te bereiken. De internationale lucht-

havens van Amsterdam en Brussel liggen op een uur rijden en 

ook de kleinere luchthavens zoals Rotterdam, Eindhoven en 

Bosschenhoofd zijn voor de zakelijke reiziger niet ver weg. 

SITUATIETEKENING

LOCATIE EN BEREIK-
BAARHEID BORCHWERF
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Bedrijvenpark Borchwerf II ligt zeer centraal gelegen ten 

opzichte van andere grote industriegebieden in de Benelux
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ARTIST 
IMPRESSIE
Noordoostgevel

ARTIST 
IMPRESSIE

Zuid-Westgevel

15Business Center Borchwerf2 Roosendaal14



���������

����������

���������

���������

DOORSNEDE

GEVELS

Zuidgevel

Oostgevel

Noordgevel

Westgevel

Doorsnede A-A

Doorsnede B-B

Doorsnede C-C

Artist impressie Noordgevel

���������

����������

���������

���������

���������

����������

���������

���������

���������

����������

���������

���������

���������

����������

���������

���������

���������

����������

���������

���������

17Business Center Borchwerf2 Roosendaal16



�

�

����������������������������������

������������������������������������

��������������������������������

����������������

�

�

����������������������������������

������������������������������������

��������������������������������

����������������

�

�

�������������������������������������������

����������������������������

����������������

PLATTEGROND
BEGANE GROND

PLATTEGROND
1E VERDIEPING

Het grijze gedeelte 
behoort niet tot de 
parkeervoorziening 
van Business Center 
Borchwerf2, maar tot 
het tegenover gelegen 
bouwkavel F01.
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Business-unit D/EBusiness-unit B
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Begane grond
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1e verdieping

���������������������������������

������������������������������������

��������������������������������

�

�

�

����������������

Begane grond
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Begane grond
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1e verdieping

•  Totaal bruto vloeroppervlak 
unit A circa 175 m2 

• Inwendige hoogte circa 3,7 m

•  Totaal bruto vloeroppervlak 
unit B circa 322 m2 

• Inwendige hoogte circa 3,7 m

•  Totaal bruto vloeroppervlak 
unit C circa 150 m2 

• Inwendige hoogte circa 3,7 m

•  Totaal bruto vloeroppervlak 
unit D/E circa 240 m2 

• Inwendige hoogte circa 3,7 m

Het is een circa maatvoering (geringe afwijkingen zijn mogelijk) Het is een circa maatvoering (geringe afwijkingen zijn mogelijk)
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Impressies Mega-garagesMega-garage 
1t /m 21, 23t /m 76 
en 78t /m 90

Mega-garage 22 en 77Business-units Ft /m P
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•  Totaal bruto vloeroppervlak circa 122 m2 
• Inwendige hoogte circa 3,7 m

•  Totaal bruto vloeroppervlak circa 60 m2 
• Inwendige hoogte circa 3,7 m

•  Totaal bruto vloeroppervlak circa 108 m2 
• Inwendige hoogte circa 3,7 m

•  Totaal bruto vloeroppervlak 
circa 36 m2 

• Inwendige hoogte circa 3,7 m

Het is een circa maatvoering (geringe afwijkingen zijn mogelijk) Het is een circa maatvoering (geringe afwijkingen zijn mogelijk)
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Indelingsmogelijkheid Business-unit OImpressies Business-units/Mega-garages 
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Hiernaast geven wij u een indruk van een indelings-
mogelijkheid van een Business-unit. Uiteraard bent 
u, binnen de wettelijke bepalingen en 
constructieve en bouwkundige mogelijkheden, 
geheel vrij in een eigen indeling van de Business-
unit(s). De unit(s) worden standaard casco  geleverd, 
maar kunnen in overleg volledig naar wens afge-
bouwd  worden. De makelaar kan u hierover meer 
informatie verstrekken.

Deze indeling is een suggestie en behoort niet tot 
de casco oplevering en is geen onderdeel van de 
koopsom.
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Het is een circa maatvoering (geringe afwijkingen zijn mogelijk)
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Indelingsmogelijkheden Business-units 
in combinatie met Mega-garages

De Business-units zijn samen met de Mega-garages op � exibele wijze 
samen te voegen. Op deze wijze kan er een kantoor en/of showroom ge-
koppeld worden aan een productie-, magazijn-, stallings- of garageruimte. 
Sommige tussenwanden kunnen geheel of gedeeltelijk worden weggela-
ten of verbindingen kunnen met deurtoegangen worden gemaakt. 

De unit(s) worden standaard casco  geleverd, maar kunnen in overleg 
volledig naar wens afgebouwd  worden. De makelaar kan u hierover meer 
informatie verstrekken. Deze indelingen zijn suggesties en behoren niet tot 
de casco oplevering en is geen onderdeel van de koopsom.
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Begane grond 1e verdieping

De Business-units zijn samen met de Mega-garages op � exibele wijze 
samen te voegen. Op deze wijze kan er een kantoor en/of showroom ge-
koppeld worden aan een productie-, magazijn-, stallings- of garageruimte. 
Sommige tussenwanden kunnen geheel of gedeeltelijk worden weggela-
ten of verbindingen kunnen met deurtoegangen worden gemaakt. 

De unit(s) worden standaard casco  geleverd, maar kunnen in overleg 
volledig naar wens afgebouwd  worden. De makelaar kan u hierover meer 
informatie verstrekken. Deze indelingen zijn suggesties en behoren niet tot 
de casco oplevering en is geen onderdeel van de koopsom.

Het is een circa maatvoering (geringe afwijkingen zijn mogelijk) Het is een circa maatvoering (geringe afwijkingen zijn mogelijk)
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Van toepassing zijn de voorschriften
- Het Bouwbesluit.

-  Plaatselijke voorschriften en bepalingen van overheidswege, 

zoals de dienst bouw- en woningtoezicht van de gemeente, 

brandweer en de nutsbedrijven.

-   Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II rapport l-1 BRO 

te Vught, nummer X.127x00036.2550 vastgesteld door de 

gemeente Roosendaal op 29 april 2004 en door de gemeente 

Halderberge op 27 april 2004. 

-   Keuringseisen en normen, vastgesteld door het Nederlands 

 Normalisatie Instituut.

-   Algemene Voorwaarden behorende bij de koop-/aannemings-

overeenkomst.

Bouwkundige beschrijving van het werk
1.0 Peil

Het peil -P- is de referentiemaat van waaruit alle hoogten en 

diepten worden gemeten en komt overeen met de afgewerkte 

begane grondvloer. Het de� nitieve peil- zal in overleg met de 

gemeente Roosendaal worden bepaald op circa 10 centimeter 

boven de kruin van de naastgelegen weg.

2.0 Grondwerk

Het verrichten van het nodige grondwerken voor nieuwe funde-

ring, leidingen en bestratingen. Voor het op hoogte brengen van 

het terrein, worden de benodigde ontgravingen en aanvullingen 

verricht. Het terrein zal zoveel mogelijk worden aangevuld met de 

uit ontgraving verkregen grond.

3.0 Heiwerk

De funderingsconstructies van de gebouwen zullen worden on-

derheid middels betonnen heipalen. Het aantal en afmeting van 

de palen zal door de constructeur worden bepaald afhankelijk 

van de sonderinggegevens en de constructieve berekeningen. 

4.0 Fundering

De fundering bestaat uit gewapende en onderheide betonbal-

ken waarvan de afmeting en de hoeveelheid wapening door de 

constructeur bepaald zal worden. 

5.0 Straatwerken, Terreininrichting en Parkeren

5.01 Achterterrein (Mega-garages 38 t/m 55)

De buitenverharding van het achterterrein wordt uitgevoerd met 

betonstraatstenen met de nodige opsluitbanden in een nader te 

bepalen kleurstelling. De aanwezige parkeervakken kunnen deels 

worden gebruikt voor de gebruikers van het complex. De parkeer-

vakken worden gemarkeerd aangegeven. De afwatering van het 

terrein vindt plaats via voldoende straatkolken. Het achterterrein 

zal hermetisch worden afgesloten met een elektrische schuifpoort 

bedienbaar met een sleutel en/of afstand bediening en een dege-

lijk spijlenhekwerk.

5.02 Middenterrein (Mega-garages 1 t/m 37)

Het middenterrein op de begane grond tussen de Mega- garages 

wordt uitgevoerd met betonstraatstenen in een door de architect 

vast te stellen kleur. De afwatering van dit terrein vindt plaats via 

voldoende straatkolken. Het middenterrein zal hermetisch worden 

afgesloten met een dubbele elektrische rolhek middels een sleutel 

en/of afstand bediening.

5.03 Terrein aan de voorzijde 

van de Business-units (A t/m P)

Dit terrein is voor uitsluitend gebruik van de eigenaren/huurders 

van de Business-units A t/m P met uitzondering van 9 algemene 

parkeerplaatsen voor de Mega-garages (hiervan bevinden er zich 

5 nabij de entree op het middenterrein en 4 op het achterterrein). 

Voor de Business-units F t/m P zijn er 3 eigen parkeerplaatsen per 

unit , voor de units A en C zijn er 5 eigen  parkeerplaatsen per 

unit en voor de units B en D/E zijn er 10 eigen parkeerplaatsen 

per unit. De verharding bestaat uit betonstraatstenen in kleur 

en type nog nader te bepalen door de architect. De aanwezige 

TECHNISCHE 
OMSCHRIJVING 

parkeerplaatsen zijn in gebruik gekoppeld aan de Business-units. 

De groenstrook zal met passende beplanting worden ingevuld. 

Ter plaatse van de weg Blauwhekken zal een gedeelte van het 

parkeerterrein met circa 55 parkeerplaatsen behoren tot het te-

genover gelegen bouwkavel F01. Deze parkeerplaatsen behoren 

niet tot het Business Center Borchwerf2.

6.0 Riolering en Hemelwaterafvoeren

6.01 Algemeen

Het grondrioleringssysteem bestaat uit twee stelsels; een vuilwa-

terafvoersyteem voor de afvoer van spoelwater en fecaliën en 

een schoonwatersysteem voor de afvoer van het hemelwater. Alle 

grondrioleringen worden uitgevoerd in P.V.C., klasse 41 (o.g.). De 

inpandige riolering van de bedrijfunits wordt opgehangen met een 

stevig band aan de fundering. Al het overige rioleringswerk wordt 

los in de ondergrond gelegd (verzakkingen door zetting van grond 

is niet te verwachten). De riolering wordt berekend om onder 

normale omstandigheden een goede doorstroming te garanderen. 

De vuilwater- en schoonwater rioleringen worden aangesloten op 

het gemeentelijke rioolstelsel gelegen aan de wegen Blauwhekken 

en Klerkenveld in nader overleg met de gemeente.

6.02 Grondriolering en standleidingen ten 

behoeve van hemelwaterafvoer(schoonwater)

Het plaatsen van de riolering voor de afwatering van het regen-

water met de daarbij behorende aansluitingen van de hemel-

waterafvoeren en de standleidingen zelf. Er  zullen voldoende 

ontstoppingsstukken worden opgenomen. Daar waar aanrijd-

gevaar van een hemelwater afvoer kan ontstaan, worden deze 

uitgevoerd middels stevige ondereinden.

7.0 Vloeren

7.01 Betonvloer op de begane 

grond in de Mega-garages

De begane grondvloer in de Mega-garages nummers 1 t/m 55 be-

staat uit een “betonvloer op zand” constructie, van ca. 160 mm 

dik, voorzien van een constructiewapening volgens de bereke-

ningen van de constructeur. De vloer wordt  aangebracht op een 

voldoende verdichte ondergrond. Deze vloer is voorzien van een 

monoliet aangebrachte  slijtlaag, -bestaande uit ingestrooide en 

gepolijste kwarts. De vloer wordt direct na de stort voorzien van 

een curing-compound om uitdroging van de beton te voorkomen.

De vloer wordt geheel vlak uitgevoerd. De nuttige belasting van 

de vloer is ca. 1000 kg per m2.

7.02 Betonvloer op de begane grond in de 

 Business-units A t/m P

De begane grondvloer bestaat uit voorgespannen holle prefab 

betonelementen de zogenaamde kanaalplaatvloeren met een 

dikte van ca. 200 mm. Deze platen worden op de fundering 

opgelegd, zodanig dat er een bereikbare kruipruimte onder de 

Business-units ontstaat. De kruipruimte wordt opgeleverd met 

een afwerklaag van schoonzand. De holle vloerelementen in 

voorgespannen beton bevatten over de volledige lengte ronde 

kanalen en worden geproduceerd volgens het extrusie-procédé. 

De elementen zijn aan de onderzijde voorzien van een isolatie 

laag volgens de geldende isolatienorm (=Rc=2,50 m2 K/W) voor 

bedrijfsgebouwen. De bovenzijde van de vloer wordt zonder 

cementdekvloer opgeleverd. De maximaal toegestane belasting 

bedraagt 250 kg per m2.

7.03 Betonvloer in de Mega-garages 

op de verdieping

Deze verdiepingsvloeren van de Mega-garages 56 t/m 90 worden 

gerealiseerd middels betonnen kanaalplaat vloeren met een dikte 

van circa 240 mm voorzien van een circa 80 mm monolitisch afge-

werkte betonnen druklaag nader te bepalen door de constructeur. 

De elementen zijn aan de onderzijde glad afgewerkt, kleur naturel 

beton. De maximaal toegestane belasting bedraagt 500 kg per m2.
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7.04 Betonvloer in de Business-units 

op de verdieping

Deze verdiepingsvloeren worden gerealiseerd middels betonnen 

kanaalplaat vloeren met een dikte van ca. 200 mm zonder druklaag 

of cementdekvloer. De betonnen elementen zijn aan de onderzijde 

glad afgewerkt, kleur naturel beton. De maximaal toegestane 

belasting bedraagt 250 kg per m2.

7.05 Brugdekvloer tussen Mega-garage 

(no. 56 t/m 90) op de 1e verdieping.

Deze rijbaan wordt gerealiseerd middels betonnen kanaalplaatvloe-

ren met een dikte van 320 mm en voorzien van een circa 80 mm 

monolitisch afgewerkte betonnen druklaag nader te bepalen door 

de constructeur. In de betonplaten worden ravelingen opgeno-

men voorzien van roostervloeren die zorg dragen voor voldoende 

daglicht en ventilatie voor de begane grond. De betonelementen 

zijn aan de onderzijde glad afgewerkt. De vloer ter plaatse van de 

hellingbaan wordt gemaakt van een verzinkte staal constructie 

voorzien van stalen verzinkte roostervloeren. De maximaal toege-

stane belasting voor zowel de betonnen kanaalplaatvloeren als de 

stalen rooster hellingbaan bedraagt 500 kg per m2.

7.06 Dakvloeren

De dakvloeren worden gerealiseerd middels betonnen kanaal-

plaatvloeren met een dikte van circa 200 mm voor de Business-

units en respectievelijk circa 260 mm voor de Mega-garage en 

zonder druklaag of cementdekvloer. De beton elementen zijn aan 

de onderzijde glad afgewerkt, kleur naturel beton. De maximaal 

toegestane dakbelasting bedraagt 100 kg per m2.

8.0 Binnenwandconstructies

8.01 Business-units

De wanden van de Business-units worden vervaardigd van 

ankerloze kalkzandsteen lijmwanden in spouwmuur constructie. 

De ankerloze spouwmuur wordt toegepast om zo min mogelijk 

geluidsoverslag te krijgen tussen de units onderling. 

De spouwmuur wordt daar waar nodig, thermisch geïsoleerd met 

glas- of steenwol volgens de geldende isolatienorm voor bedrijfs-

gebouwen. De wanden worden onbehandeld opgeleverd.

8.02 Stabiliteitswanden en overige  binnenwanden 

van de Mega-garages.

In de Mega-garages op as 4-B/C, 4-D/F, 7-D/F en 8-B/C zijn stabili-

teitswanden noodzakelijk die vervaardigd zullen worden mid-

dels kalkzandsteen lijmwanden. De overige garage scheidende 

wanden worden vervaardigd van 150 mm dikke gasbetonwanden 

met een paneelhoogte van 600 mm en paneellengte van ca. 

5000 mm. Deze panelen worden in halfsteensverband  horizontaal 

verlijmd. Deze gasbetonwanden zijn niet noodzakelijk voor de 

draagconstructie van het gebouw. Indien u meerdere Mega-

 garages wilt samenvoegen is dit technisch mogelijk (behoudens 

als een Mega-garage grenst aan een stabiliteitswand).

8.03 Wanden entree Mega-garages

De wanden ter plaatse van de toegang tot de Mega-garages 

wordt gemaakt uit een stootvaste prefab betonconstructie, 

kleur naturel beton. Dit prefab beton maakt deel uit van de 

hoofddraagconstructie. De exacte afmetingen en hoeveelheden 

wapening zullen worden bepaald volgens de berekeningen en 

tekeningen van de constructeur. De dagmaat opening voor de 

handbediende sectionaal deur bedraagt bxh = 3000 x 3200 mm. 

Voor Mega-garage 22 is de inganghoogte iets beperkt door de 

boven gelegen hellingbaan.

9.0 Gevels

9.01 Reclame band voor Business-units

Tegen de gevel van de Business-units wordt een forse metalen 

band gemonteerd bestaande uit en soort u vormig pro� el in een 

aluminium kleur. Op deze band is ruimte gereserveerd om uw 

bedrijfsreclame aan te brengen. Vanuit de welstandcommissie van 

de gemeente Roosendaal is vastgesteld dat bedrijfsnamen/aan-

duidingen op deze band dienen te worden aangebracht zoals in 

het voorbeeld op tekeningen is aangegeven. Voor deze reclame 

voering dient elke Business-unit afzonderlijk zelf een reclame 

vergunning bij de gemeente Roosendaal aan te vragen.

9.02 Aluminium vliesgevels

De voorgevels van alle Business-units worden voorzien van een 

aluminium vliesgevel met verdeling zoals vermeldt op de tekening 

uitgevoerd in een naturel aluminium kleur. Deze puien worden 

voorzien van geïsoleerde beglazing. Ter plaatse van de achterlig-

gende constructieonderdelen, zijnde bijvoorbeeld de unit schei-

dende wanden en de verdiepingsvloeren, wordt niet doorzichtig 

glas voorzien in een nader te bepalen kleur door de architect. In 

de gevel worden de nodige ramen en deuren opgenomen zoals 

op tekening staat vermeldt.

 

9.03 Gevelmetselwerk

De wanden op de kopgevels, langswanden en dakranden zoals 

aangegeven op de tekeningen worden vervaardigd uit traditioneel 

metselwerk, in een nader te bepalen metselwerkverband in de 

kleur antraciet. Het type metselsteen is een waalformaat vorm-

baksteen. Het voegwerk is conform een in het werk op te zetten 

bemonstering nader te bepalen door de architect. 

 

9.04 Metselwerkwanden naast de hellingbaan

De gevels, liggend naast de hellingbaan zullen uitgevoerd worden 

in onderhoudsvrij metselwerk in antraciet kleur, in nader te bepa-

len metselwerkverband. Het type metselsteen is een waalformaat 

vormbaksteen. Het voegwerk is conform een in het werk op te 

zetten bemonstering nader te bepalen door de architect.

10.0 Dakbedekking en dakconstructie

10.1 Betonnen dakconstructie

De dakconstructie wordt opgebouwd uit betonnen kanaalplaat-

vloeren zoals beschreven in 7.06.

10.2 Dakafwerking; meerlagen bitumineus.

De dakisolatie bestaat uit EPS isolatieplaten, Rc = 2,5 m2k/w. Hierop 

wordt een twee laagse bitumineuze dakbedekking aangebracht vol-

gens de brandmethode. Alle randen ter plaatse van opgaand werk 

worden afgewerkt met hetzelfde materiaal als de dakbedekking. Op 

de dakranden worden blanke aluminium dak trimmen gemonteerd. 

Het dak heeft een garantie van 10 jaar op waterdichtheid van de bi-

tumineuze dakbedekking met inbegrip van de aansluitingen aan de 

onderdelen in of aan deze dakbedekking, mits periodiek onderhoud 

wordt uitgevoerd conform advies. De plakstukken voor de hemel-

waterafvoeren zijn uitgevoerd in standaard stadsuitlopen en worden 

waterdicht in de dakbedekking opgenomen. In de hemelwaterafvoe-

ren worden bladvangers geplaatst. De hemelwaterafvoeren worden 

uitgevoerd in slagvast p.v.c. klasse 41. Aantal en afmetingen van de 

hemelwaterafvoeren volgens af te voeren dakoppervlak. Tevens wor-

den er spuwers aangebracht om in geval van overmacht de afvoer 

van het water te garanderen. In het dak van de Business-units zijn 

sparingen voor geprojecteerd, voor de door de koper aan te brengen 

installaties voor rookgas afvoer CV, ontluchting riolering en afvoer 

t.b.v. mechanische ventilatie en koeling.

11.0 Trappen

11.01 Trappen in Business-units

De trappen in de Business-units worden uitgevoerd in hout en 

gespoten in de kleur lichtgrijs. De trappen worden gemaakt vol-

gens de eisen van het bouwbesluit en eigen voorschriften van de 

fabrikant. De leuningen van de trap en het trapgat zullen tijdelijk 

uitgevoerd worden in een eenvoudige houten constructie (als 

valbeveiliging). Bij de verdere inbouw van de Business-units dient 

deze tijdelijke vervangen te worden door een de� nitieve leuning.

11.02 Buitentrap naar 1e verdieping Mega-garages

De algemene trap naar de 1e verdieping van de Mega-garages 

wordt uitgevoerd met stalen trapbomen en stalen roostertreden. 

De leuningen van deze trap zullen uitgevoerd worden conform de 

eisen van het bouwbesluit. Het geheel wordt thermisch verzinkt 

volgens NEN 1275.

11.03 Vluchttrap(achterzijde gebouw)

De vluchttrap vanaf het rijdek op de 1e verdieping van de Mega-

garages wordt uitgevoerd met stalen trapbomen met roostertre-

den. Het geheel wordt thermisch verzinkt volgens NEN 1275.
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12.0 Kozijnen, ramen en deuren

12.01 Entree deuren

De kozijnen van de toegangsdeuren van de Business-units zijn 

opgenomen in de vliesgevel en worden uitgevoerd in geëx-

trudeerde aluminium pro� elen in een aluminium kleur. Het 

ontwerp van de deuren zal bestaan uit een aluminium omlijste 

deur met een zo groot mogelijke glasopening. In het midden 

wordt een stootlijst (kalf) opgenomen waarin een briefplaat 

is aangebracht. De deuren worden voorzien van geïsoleerde 

beglazing en waar nodig uitgevoerd in gelaagd glas i.v.m. 

doorval beveiliging. Het hang- en sluitwerk zal in een standaard 

uitvoering worden voorzien.

12.02 Overige deuropeningen

De overige loopdeuren in het gebouw zullen bestaan uit hard-

houten kozijnen passend in de overige constructie met dichte 

houten multiplexdeuren. De deuren zullen worden geschilderd 

in een nader te bepalen kleur door de architect. Het hang- en 

sluitwerk zal per deurfunctie in het werk worden vastgesteld.

12.03 Transportdeuren van de Mega-garages

De transportdeuren zijn opgebouwd uit metalen sandwichpane-

len welke een totale afmeting hebben van ca. 3200 mm hoog 

en ca. 3000 mm breed en zijn geïsoleerd met een ca. 45 mm 

dikke CFK vrije polyurethaankern. De binnen- en buitenplaat zijn 

vervaardigd uit een metalen beplating, waarvan de buitenplaat 

in een kleurcoating volgens opgave architect wordt uitgevoerd. 

Iedere deur wordt voorzien van een groot nummer. De binnen-

zijde heeft een standaard afwerking volgens opgave leverancier. 

De deuren worden aangebracht in een gegalvaniseerd stalen 

railsysteem waarvan de deur in geopende toestand maximaal 

horizontaal weggedraaid zal worden tegen het bouwkun-

dige plafond. De breedte van de deuren is ca. 3 meter en de 

hoogte bedraagt ca. 3,2 meter. De deuren worden voorzien 

van een veerbreuk beveiliging. De deuren worden handbediend 

uitgevoerd en tegen een meerprijs is elektrische bediening met 

afstandbediening mogelijk.

13.0 Hellingbaan en terrein toegang 

tot de Mega-garages

13.1 Toegang Mega-garages 38 t/m 55

Het achterterrein zal worden afgesloten middels een ca. 2 m1 

hoog verzinkt stalen spijlen hekwerk in de waarin een elek-

trische schuifpoort wordt opgenomen. De eigenaren van de 

Mega-garages kunnen met een nader te bepalen gangbaar sluit-

systeem toegang krijgen tot dit achterterrein. Op dit achterter-

rein bevinden zich parkeerplaatsen waarvan 4 plaatsen voor het 

algemeen gebruik zullen zijn van het gehele complex. De ge-

bruikers van de Business-units mogen hier dus ook gebruik van 

maken. De overige parkeerplaatsen zijn afzonderlijk te koop.

13.2 Toegang overige Mega-garages 

1 t/m 37 en 56 t/m 90

De Mega-garages in de middensectie worden afgesloten mid-

dels twee verzinkt stalen elektrische rolpoorten en bijbehorend 

hekwerk. In dit hekwerk is opgenomen een loopdeur. De 

toegang kan worden verkregen door middel van een sleutelbe-

diening en/of afstandbediening.

13.3 Hellingbaan

De hellingbaan wordt vervaardigd van een verzinkte stalen 

constructie voorzien van roostervloeren. De toe te passen staal-

pro� elen en de verdere uitwerking zal worden bepaald door de 

constructeur. De maximale doorrijhoogte bedraagt 3200 mm. 

De hellingbaan heeft aan het begin en het einde een � auwe op- 

en afrit en de hellingbaan zelf heeft een stijgingshoek van ca. 

14,5 %. De maximaal toegestane belasting op de hellingbaan 

bedraagt 500 kg per m2.

14.0 Nutsvoorzieningen

14.01 Business-units

Ten behoeve van de standaard gas-, water- en elektraleidingen, 

worden voldoende invoerbuizen geplaatst in de meterkasten 

van de Business-units. De nuts aansluitingen met betrekking 

tot elektrische energie (3 x25 Amp), gas (G4), water (Qn 2,5), 

KPN en vuilwater riolering(rond 125 mm). Het vaste tarief 

voor deze aansluitingen bedraagt € 2.750,- exclusief BTW 

te voldoen door de koper. Indien een afwijkende aansluiting 

gewenst is, zal een separate prijsopgave worden gemaakt. De 

door aannemer aan te brengen meterkast wordt voorzien van 

een houten achterwand. Er wordt rekening gehouden met loze 

invoerleidingen ten behoeve van telefoon. De aansluitingen 

hiervan dienen door de koper zelf te worden aangevraagd en 

ge� nancierd.

14.02 Mega-garages

Alle algemene ruimten (toiletvoorziening en algemene verkeersruim-

ten) worden voorzien van voldoende verlichting en noodverlichting. 

De aanleg van alle installaties voldoen aan alle geldende normen 

(NEN1010). Voor de Mega-garages wordt een centrale meterkast 

voorzien, waarin bedrijfsvaardig wordt aangesloten een hoofdwa-

ter- en een hoofdelektra aansluiting. Vanuit deze hoofdmeterkast, 

die eigendom zal worden van de vereniging van eigenaren van de 

Mega-garages, zullen aftakkingen naar iedere afzonderlijke Mega-

garage gelegd worden. Iedere Mega-garage is dus voorzien van koud 

stromend water (1 tappunt) en een elektra aansluiting van 16 ampere 

(2 geaarde stopcontacten). De waterleiding zal separaat per Mega-

garage van een onder bemetering worden voorzien. Voor de elektra 

aansluiting zal bij de nuts leverancier per Mega-garage een eigen me-

terkast met verbruiksmeter worden aangevraagd. Bij in gebruik name, 

wordt éénmalig per Mega-garage een bedrag van € 600,- exclusief 

BTW bij de koper in rekening gebracht, voor het in werking stellen 

van de levering van water en elektra. Het verbruik van het water dient 

afgerekend te worden met de vereniging van eigenaren in nader vast 

te leggen afspraken. Het elektriciteit verbruik zal rechtstreeks door de 

nuts leverancier bij de eigenaar in rekening worden gebracht.

15.0 Verwarming

Zowel de Business-units als Mega-garages worden zonder verwar-

mingsinstallatie opgeleverd. De Mega-garages zijn niet volledig 

geïsoleerd.

16.0 Ontluchting en ventilatie

16.01 Business-units

In de gevelpui zullen voldoende te openen ramen en ventilatie 

roosters worden voorzien. Een verdere voorziening is niet ingrepen. 

16.02 Mega-garages 

In de sectionaaldeuren, in de onderste sectie, zullen twee venti-

latieroosters opgenomen worden. Tevens wordt in Mega-garage 

een ventilatie sparing opgenomen om een natuurlijke ventilatie in 

de Mega-garage te waarborgen.

17.0 Afwerkingsniveau

17.01 Business-units 

De Business-units worden casco opgeleverd, dit houdt in:

De vloeren bestaan uit betonnen kanaalplaat vloeren waarvan de 

naden zijn gedicht met vulbeton. Hier overheen dient de koper 

voor eigen rekening een nadere afwerkvloer te plaatsen met een 

dikte van ca. 50 mm. De metselwerkwanden worden onafge-

werkt opgeleverd als de zogenaamde “vuilwerk” metselwanden 

van kalkzandsteen. Een houten trap is voorzien en uitgevoerd 

met een tijdelijke leuning langs de trap en rond het trapgat, 

welke vanuit veiligheidsoogpunt is aangebracht, maar dient door 

de koper zelf vervangen te worden in de afbouwsituatie. In de 

begane grondvloer wordt één aansluiting opgenomen van rond 

125 mm PVC voor de plaatsing van een toilet. Op deze, op het 

vuilwater riool aangesloten, leiding kunt u het verdere benodigde 

leidingwerk voor de afbouw aansluiten. De standaard meterkast 

is voorzien. Uiteraard is het mogelijk dat uw Business-unit naar 

uw eigen wensen wordt afgebouwd. Bergh Bouw kan dit vol-

ledige traject voor u verzorgen. Indien u tijdig beslist, kunnen uw 

afbouwwensen in de hoofdbouw gerealiseerd worden. Indien u 

zelf aan de slag gaat, voor de afbouw, kunt u pas starten na de 

oplevering.

17.02 Mega-garages

De Mega-garages worden casco opgeleverd.

De vloeren zijn van gepolijst beton, de wanden bestaan uit onbe-

handelde gasbetonwanden en de kopwanden zijn in aansluiting 

op de Business-units zijn gemaakt van metselwerk lijmwanden. 

De wanden ter plaatse van de entree bestaan uit prefab be-

ton met afgemonteerde sectionaaldeur. De plafonds bestaan 

uit betonnen kanaalplaatvloeren in de kleur naturel beton. De 
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Mega-garages zijn voorzien van één uitstortgootsteen met koud 

stromend water, aangesloten op het vuilwaterriool, twee stuks 

TL-armaturen 36W voorzien van slagvaste kap en twee stuks 

geaarde elektra aansluitingen 220V, alsmede een standaard kleine 

meterkast.

17.03 algemene ruimte 

(toilet voor Mega-garages)

De toiletvoorziening wordt bedrijfsklaar opgeleverd voorzien van 

tegelvloer en betegelde wanden tot plafond. De ruimten wordt 

uitgevoerd met een systeemplafond en ingebouwde verlichting. 

De scheidingswanden tussen de toiletten worden uitgevoerd in 

sanitaire wanden van een nader te bepalen fabrikaat. De toilet-

potten worden uitgevoerd als duoblok systeem in de kleur wit. De 

toiletunits zijn voorzien van garnituur (closetrolhouder, wc-borstel 

etc.). In de voorruimte is een enkele wastafel (ca. 60 cm) voorzien 

met koud stromend water. Tevens is er een inbouw kast voorzien 

die gebruikt kan worden door het door de vereniging van eigena-

ren in te schakelen schoonmaakbedrijf.

18.0 Algemeen, reclame, eisen bouwbesluit

Het is mogelijk dat uit nader overleg met de gemeente, nutsbe-

drijven, garantieverstrekkende leveranciers of uit bouwkundige 

noodzaak, wijzigingen in het voorgenoemde optreden. Wij ga-

randeren echter dat eventuele wijzigingen geen afbreuk doen aan 

de omschreven kwaliteitseisen en/of het gebruiksgenot. Voorts 

wijzen wij u erop dat u voor reclame uitingen en/of in eigen be-

heer aan te brengen indelingen, vergunning cq. toestemming van 

de Roosendaal dient te verkrijgen. Het vastgelegde punt voor het 

voeren van reclame is een verzwaarde aluminium band doorlo-

pend op circa het eerste verdiepingsniveau van de Business-units. 

Met behulp van een voorbeeld is dit aangegeven op tekening. 

Deze reclame uitingen zullen worden gestandaardiseerd en vast-

gelegd worden in het huishoudelijk reglement van de Vereniging 

van Eigenaren. 

Tevens kan de gemeente Roosendaal, alvorens in gebruikname 

toe te staan, aanvullende vergunningen eisen, bijvoorbeeld 

met betrekking tot milieu eisen en het gebruik. De benodigde 

vergunning(en) cq. toestemming dient door de koper zelf te 

worden aangevraagd. Alle Business-units en Mega-garages 

worden standaard casco opgeleverd. Bouwkundige indeling van 

de ruimten dient te geschieden conform de geldende eisen van 

het bouwbesluit en brandweer van de Gemeente Roosendaal. De 

Business-units worden voorzien van huisnummers.

Voor wat betreft het gebruik van de Business-units en Mega-

 garages is er een onherroepelijke bouwvergunning fase 1 door 

de gemeente Roosendaal voor dit project verleent waarvoor voor 

het gebruik van alle ruimten is omschreven : “bedrijfsverzamelge-

bouw met kantoorruimte in de units A t/m O (tot maximaal 40% 

van het bruto vloeroppervlak en maximaal 2000 m2 bvo) overige 

ruimte ≥ 60% bvo bestemd voor bedrijfsdoeleinden en opslag-

activiteiten voor zover deze voorkomen t/m maximaal milieu-

categorie 3.2 en geheel conform het gebruik van het naastgele-

gen kavel F.01 kenmerk 20070281”.

19.0 Garanties

Op alle onderdelen van het gebouw wordt een garantie periode 

verleend van 2 jaren na oplevering.

Inleiding
U kunt er van overtuigd zijn dat wij, indien u besluit Business-unit(s) 

en/of Mega-garage(s) van ons te kopen, alles in het werk zullen 

stellen om het vertrouwen dat u ons geeft, waar te maken. Het 

is ons streven om binnen de gegeven prijs, een zo goed mogelijk 

product te leveren. 

Bouwnummers
De letter- en cijferaanduidingen van de bedrijfsruimte(n) zijn op de 

situatietekeningen aangegeven en hebben betrekking op het type 

en het bouwnummer. Deze worden tijdens de bouw door iedereen 

gehanteerd, ook in alle of� ciële stukken, koop-/ aannemingsover 

eenkomsten en correspondentie. Het zijn echter geen huisnummers 

en hebben daarom geen betrekking op uw nieuwe adres. De de� -

nitieve huisnummers zullen worden toegekend door de gemeente 

als de ruimten klaar zijn. Wij zullen u zo spoedig mogelijk informe-

ren wanneer de huisnummers bekend zijn

Koop-/aannemingsovereenkomst
Bij deze akten gaan koper en verkoper een overeenkomst aan, 

waarbij de koper zich onder meer verplicht tot betaling van de 

koop-/aanneemsom van de bedrijfsruimte(n), terwijl de verkoper 

zich verplicht tot de bouw van de bedrijfsruimte(n) en de levering 

van de daarbij behorende grond. Nadat de koop-/aannemingsover-

eenkomst bij de makelaar (of notaris) door de koper en verkoper is 

getekend, ontvangt u hiervan een kopie. De originele akte wordt 

naar de notaris gezonden, die dan de notariële akte van transport 

(akte van levering) kan opmaken. 

Eigendomsoverdracht
De eigendomsoverdracht kan pas plaatsvinden nadat de splitsing 

in appartementsrechten en de oprichting van de Vereniging van 

Eigenaars heeft plaatsgevonden en geschiedt door middel van een 

zogenaamde “akte van levering” bij de notaris. Voor de datum van 

notarieel transport ontvangt u van de notaris een afrekening waar-

op het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven 

(inclusief bijkomende kosten). Ook blijkt uit deze afrekening, welk 

bedrag u (tijdig) aan de notaris moet overmaken. Bij de berekening 

van het bedrag dat u zelf moet betalen, gaat men meestal ervan 

uit dat het nog beschikbare hypotheekbedrag in depot blijft en 

gelijk moet zijn aan de vanaf de transportdatum nog verschuldigde 

bouwtermijnen. Op de transport datum worden in de meeste 

gevallen twee akten getekend, te weten: de transportakte van het 

appartementsrecht en de hypotheekakte met betrekking tot de 

lening, die u van u geldgever ontvangt.

Koopsom v.o.n. (vrij op naam) 
De koopsom van het door u gekochte bedrijfsruimte(n) staat 

vermeld in de ondertekende koop/aannemingsovereenkomst. Deze 

som betreft een vaste prijs. In de koopsom v.o.n. excl. btw zijn 

voorts begrepen onder meer de kosten verbonden aan de werk-

zaamheden van de architect, aannemer, constructeur, planontwik-

kelaar,  makelaar, notaris, leges van de gemeente, de aansluitkos-

ten van de nutsbedrijven, kadastrale meting en bouwvergunning. 

Eventuele stijgingen in bijvoorbeeld loon- en materiaalkosten 

worden derhalve niet aan u doorberekend. Kosten, welke vooral 

afhankelijk zijn van uw persoonlijke omstandigheden, zijn niet 

begrepen in de “vrij op naam koopsom”, zoals de notariskosten 

voor het opmaken van de hypotheek (afsluitprovisie), de afsluitkos-

ten voor de geldgever, � nancieringskosten, taxatiekosten makelaar. 

Eveneens het voorschot voor de Vereniging van Eigenaren, de 
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premie voor de opstal- en/of risicoverzekering en voor zover van 

toepassing, (bouw)rente over reeds vervallen termijnen zijn niet 

inbegrepen. Alle notariële werkzaamheden voor de vrij op naam 

levering zullen worden uitgevoerd door het notaris kantoor Haans 

Beijsens gelegen aan de Vijfhuizenberg 50 te Roosendaal.

Wat en wanneer te betalen
De koop-/aanneemsom, inclusief de vergoeding over de grondkos-

ten en overige vervallen termijnen, worden u in rekening gebracht 

in termijnen naar rato van de voortgang van de bouw. De termijn-

regeling is in de koop/aannemingsovereenkomst vermeld. Deze 

overeenkomst geeft aan, dat u tot die datum van het notarieel 

transport uitstel van betaling heeft. Op de datum van het notarieel 

transport moet u deze bouwtermijnen en de eventueel daarover 

verschuldigde bouwrente voldoen. Over deze rente is B.T.W. ver-

schuldigd. Na het notarieel transport ontvangt u telkens wanneer 

de bouw weer zover is gevorderd een volgende termijnnota. Deze 

nota’s moet u uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening voldoen. 

De oplevering en de sleuteloverdracht geschieden nadat de 

laatste opleveringstermijn is betaald en aan alle verdere verplich-

tingen is voldaan.

Prijsstijgingen
De met in de koop-/aannemingsovereenkomst overeengekomen 

koopsom is vast, met uitzondering van eventuele wijzigingen in 

het B.T.W. tarief. Loon- en materiaalkostenstijgingen tijdens de 

bouw worden niet doorberekend.

Gesplitste en horizontaal eigendom 
(appartementsrechten)
Bedrijfsverzamelgebouwen moeten wettelijk d.m.v. een akte van 

(onder)splitsing door de notaris worden verdeeld in een aantal 

zogenaamde appartementsrechten. De notaris maakt hierbij de 

splitsingsakte op, waarin het reglement van splitsing is opgenomen. 

In dit reglement is onder meer aangegeven voor welk gedeelte de 

eigenaar gerechtigd is in het gemeenschappelijk eigendom en voor 

welk aandeel hij moet bijdragen in de gemeenschappelijke kosten. 

De eigenaar van een appartementsrecht verkrijgt het exclusieve ge-

bruiksrecht van een gedeelte van het complex. Dit betreft uiteraard 

de bedrijfsruimte(n). Tot het gezamenlijk eigendom behoren in het 

gebouw de algemene ruimten en het buitenterrein (excl. de parkeer-

plaatsen.) De eigendomsoverdracht van het appartementsrecht kan 

plaatsvinden nadat de splitsing in appartementsrechten en de op-

richting van de Vereniging van Eigenaars heeft plaatsgevonden. Elk 

appartementsrecht wordt in de akte van splitsing aangeduid met een 

cijfer, voorafgegaan door het zogenaamde complexnummer van het 

gebouw. Dit complexnummer wordt door het kadaster vastgesteld.

Reglement van splitsing
Bij de akte van splitsing, behoort een splitsingsreglement. 

Hierin staan de regels, waaraan alle eigenaren zich hebben te 

houden. Deze regels betreffen in hoofdzaak het gebruik van zowel 

de gemeenschappelijke als de privé-gedeelten en de bijdrage in de 

gemeenschappelijke kosten voor het onderhoud van het gebouw. 

Bijna altijd is van toepassing verklaard het “modelreglement bij 

splitsing in appartementen” uitgegeven door het Koninklijke Nota-

riële Broederschap. In de splitsingsakte wordt dan naar deze alge-

mene regels verwezen en op sommige punten zijn aanvullingen of 

wijzigingen aangebracht, al naar gelang de bijzonderheden van het 

betreffende gebouw dat noodzakelijk maken. Verder staan er re-

gels voor huurders in, die van belang zijn als men bedrijfsruimte(n) 

heeft verhuurd. De bepalingen van het splitsingsreglement blijven 

altijd van kracht, ook voor latere eigenaren. Zij zijn daar automa-

tisch aan gebonden. 

Huishoudelijk reglement
Naast het splitsingsreglement kan er bij de vereniging van 

eigenaars, een huishoudelijk reglement bekend zijn. Daarin 

staan vaak voorschriften vermeld over gebruik van de 

bedrijfsruimte(n), gebruik van de gemeenschappelijke gedeel-

ten etc. Dit huishoudelijk reglement staat niet in het kadaster 

ingeschreven, doch is bij de administrateur te verkrijgen. De 

voorschriften daarvan gelden ook voor nieuwe eigenaren. Het 

gebouw en bedrijfsruimte(n) staan nauwkeurig omschreven in 

de splitsingsakte en nog eens precies getekend op de split-

singstekening, onder meer te vinden in het kadaster. Iedere 

wijziging in het gebouw in welke vorm dan ook behoeft altijd 

de toestemming van de Vereniging van Eigenaren. Ook de 

wijzigingen in de verdeling van de gemeenschappelijke kosten 

behoeven de toestemmingen van de vergadering. Genoemde 

wijzigingen worden door de notaris vastgelegd in een nieuwe 

of aanvullende splitsingsakte, waarvan een afschrift naar het 

kadaster gaat.

Vereniging van Eigenaren
Ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de 

verschillende eigenaren wordt via de notaris de “Vereniging van 

Eigenaren” opgericht. Iedere eigenaar wordt automatisch van 

rechtswege lid van de vereniging. De vereniging komt minimaal 

éénmaal per jaar bijeen, of zoveel vaker als gewenst of nood-

zakelijk is. Op deze vergaderingen worden belangrijke besluiten 

genomen, zoals de vaststelling van een huishoudelijke reglement, 

het bepalen van de hoogte van de servicekosten en beslissingen 

inzake het treffen van de nodige voorzieningen en maatregelen 

om het complex in goede staat van onderhoud te houden.

Volgens de statuten zullen de algemene kosten en reserveringen 

voor het onderhoud van de gebouwen en de algemene ruimten 

worden vastgesteld, zoals bijvoorbeeld:

•  Opstalverzekering en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering;

•  Het onderhoud en schoonmaken van de algemene ruimten, 

elektriciteitsverbruik en vervanging van lampen, daaronder 

begrepen bijvoorbeeld entrees, alsmede de tot de gebouwen 

behorende bestrating en verlichting;

• Het (groot) buitenonderhoud bijvoorbeeld daken, 

 schilderwerk en het buitenterrein;

• Bewassing van deuren en ramen etc.

Het bestuur van de Vereniging waarvan eveneens één of meer 

administrateurs deel uit kunnen maken, wordt gekozen door de 

leden. Het bestuur behartigt de dagelijkse gang van zaken, zoals 

onder meer het (doen) verrichten van onderhoud, reparaties en 

schoonmaak. Zij geeft hierbij uitvoering aan de bepalingen van 

de statuten en van de door de Vereniging genomen besluiten, 

waaronder de verrekening van de servicekosten. Bestuursleden 

kunnen tevens eigenaar zijn van een appartementsrecht, maar 

noodzakelijk is dit niet. Het bestuur kan worden overgedra-

gen aan een beheersmaatschappij, een administratie- of een 

makelaarskantoor met speci� eke ervaring en deskundigheid op 

dit gebied. Door de verkoper wordt voor een periode van mini-

maal één jaar een administrateur aangesteld. Belangrijke taken 

van het bestuur zijn het opstellen van de begroting voor het 

komende boekjaar van de Vereniging en het exploitatieoverzicht 

over het afgelopen boekjaar. Aan de hand van de begroting 

en de in de akte van splitsing opgenomen verdeelsleutel wordt 

het bedrag vastgesteld, -waartoe elke appartementseigenaar 

verplicht is bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten. Om 

de vereniging te voorzien van een startkapitaal is een depotstor-

ting van ad. € 500,- excl. btw per Business-unit en € 200,- excl. 

btw voor een Mega-garage vastgesteld per appartementsrecht. 

Deze depotstorting dient bij de notariële overdracht te worden 

voldaan.

De administrateur
Nu er al het een en ander over de vereniging zelf is verteld, moet 

aandacht worden geschonken aan de functie van de admini-

strateur in de vereniging van eigenaars. De administrateur, die 

benoemd wordt door de vergadering van eigenaars, vormt het 

bestuur van de vereniging. Het onderhoud van het gebouw, 

 dagelijkse reparaties en dergelijke zijn aan zijn zorgen toever-

trouwd en men kan gerust zeggen dat bij veel verenigingen van 

eigenaars, de administrateur een sleutelpositie inneemt. 

Hij  beheert verder de gelden van de vereniging (gevormd uit de 

maandelijkse bij-dragen van de eigenaren) en zorgt voor de verze-

kering (zie koptekst verzekering).

De administrateur roept ook de vergaderingen van eigenaren bij-

een, hij maakt de agenda daarvoor op en is vaak een vraagbaak 

voor de eigenaren bij reparaties en veranderingen in het gebouw 

of aan de bedrijfsruimte(n).
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Opleveringsprognose
Op het moment van verkoop wordt een globale opleve-

ringsprognose gegeven. Dat betekent: de datum waarop uw 

bedrijfsruimte(n) voor gebruik gereed is. Wij moeten de nodige 

reserves in acht nemen. Naarmate de bouw vordert zullen de 

prognoses natuurlijk steeds gedetailleerder en exacter worden. 

U wordt tijdens de bouw regelmatig over de voortgang geïn-

formeerd. Over het algemeen prefereren wij twee weken voor 

de oplevering een vooropname te doen zodat ten tijde van de 

eigendomsoverdracht de bedrijfsruimte zo goed mogelijk kan 

worden opgeleverd. Over deze procedure zullen wij u te zijner tijd 

nader informeren.

Oplevering/sleuteloverdracht
Nadat de ondernemer zijn werkzaamheden heeft afgerond, is uw 

bedrijfsruimte(n) gereed voor oplevering, inhoudende de overdracht 

van de sleutel aan u. Onderstaand wordt kort uiteengezet op welke 

wijze inhoud zal worden gegeven aan de oplevering. Tenminste 

twee weken voor het de� nitieve tijdstip van oplevering ontvangt 

u van de ondernemer een kennisgeving met daarop vermeld de 

opleveringsdatum en het tijdstip. Op dat tijdstip neemt u samen 

met de ondernemer de bedrijfsruimte(n) op om gezamenlijk te 

constateren of er wel of geen gebreken en/of tekortkomingen aan 

de bouwkundige staat zijn waar te nemen. Eventuele gebreken 

worden genoteerd op de (standaard) opleveringsverklaring, welke na 

akkoordbevinding door ieder der partijen wordt ondertekend. Indien 

er gebreken zijn worden deze door de ondernemer zo spoedig 

mogelijk verholpen. Alvorens de oplevering kan plaatsvinden, dient 

door u aan alle � nanciële verplichtingen jegens de ondernemer te 

zijn voldaan. Deze werkwijze voor de Business-units is dezelfde voor 

de Mega-garages. Bij de oplevering van de algemene ruimten en ge-

meenschappelijke voorzieningen zal de Vereniging van Eigenaren van 

het betreffende bedrijfsverzamelgebouw worden vertegenwoordigd 

door het bestuur. Te zijner tijd zal hiertoe met het bestuur worden 

overlegd. Nadat de gebreken waarvan tijdens de oplevering melding 

is gemaakt, zijn verholpen, wordt de ondernemer geacht aan zijn 

leveringsverplichtingen te hebben voldaan.

Verzekering
Tijdens de bouw is het bedrijfsverzamelgebouw verzekerd tegen 

de risico’s van brand- en stormschade. Deze verzekering eindigt 

op het moment dat de bedrijfsruimte(n) aan de koper per opleve-

ring wordt overgedragen, dan wel aan de koper ter beschikking 

wordt gesteld. Alsdan gaat het risico van de ondernemer over 

op de koper. Het is dus zaak dat de Vereniging van Eigenaren 

c.q. de koper tijdig de noodzakelijke verzekeringen aangaat. De 

Vereniging van Eigenaren draagt zorg voor de opstalverzekering. 

Daarnaast worden er vaak andere verzekeringen gezamenlijk 

afgesloten, bijvoorbeeld voor glasschade. De verzekering(en) 

worden afgesloten ten name van alle eigenaren gezamenlijk. Zelf 

bent u verantwoordelijk voor de inboedelverzekering. 

Meer- en minderwerk/wijzigingen 
tijdens de bouw
Naast een keuze uit meer- en minderwerk kan bij de indeling 

en de afwerking van uw bedrijfsruimte(n) rekening gehouden 

worden met individuele wensen, als deze tenminste tijdig voor 

de aanvang van de bouw bekend zijn. Daarnaast zal bekeken 

worden of het de gewenste (voorschrift-) technisch realiseerbaar 

en organisatorisch in de bouw inpasbaar is. Bijvoorbeeld als de 

staat van het werk te ver gevorderd is of de wijziging moet van 

dien aard zijn dat de systematiek van de bouw teveel wordt aan-

getast door deze wijziging. Tevens dienen wijzigingen te voldoen 

aan het bouwbesluit zoals deze ten tijde van het afgeven van de 

bouwvergunning van kracht was.

Bezoek aan de bouwplaats
Uit veiligheidsoverwegingen is het bezoeken van de bouwplaats 

door kopers niet toegestaan. Om u toch de gelegenheid te 

bieden de vorderingen van het werk enigszins te bezien, zal door 

de ondernemer een regeling worden opgesteld, waarbij bezoek 

onder begeleiding op vastgestelde tijdstippen mogelijk zal zijn. 

U ontvangt hierover te zijner tijd nader bericht.

Disclaimer/wijzigingen voorbehouden
De brochure is met zorg samengesteld aan de hand van de gege-

vens en tekeningen van de architect, constructeur, gemeentelijke 

diensten en adviseurs van het bouwplan. Desondanks wordt een 

voorbehoud gemaakt ten aanzien van mogelijke alsnog door te 

voeren wijzigingen van architectonische, bouwtechnische en/of 

constructieve aard, alsmede voor eventuele afwijkingen die voort 

kunnen vloeien uit eisen en wensen van overheidswege verlangde 

wijzigingen met namen met betrekking tot verstrekking van de 

bouwvergunning en de goedkeuring van de nutsbedrijven.

De ondernemer is gerechtigd tijdens de bouw die wijzigingen 

in het bouwplan aan te brengen, waarvan de noodzakelijkheid 

bij de uitvoering blijkt, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen 

aan de kwaliteit van het gebouw c.q. de privégedeelten. Deze 

wijzigingen zullen geen der partijen recht geven tot het vragen 

van verrekening van mindere of meerdere kosten. De in deze 

brochure opgenomen gevelbeelden zijn artist-impressions, welke 

enkel dienen ter illustratie. Ook de overige perspectieftekeningen 

in de brochure betreffen impressies. De de� nitieve kleurstellingen 

van de gebouwen worden bepaald door de architect. Aan de 

impressies kunnen geen rechten worden ontleend. De in deze 

brochure  opgenomen situatietekening en eventuele inrichtin-

gen van openbare gebieden zijn opgesteld aan de hand van de 

laatst bekende gegevens. Eventuele wijzigingen met betrekking 

tot de directe omgeving liggen buiten de invloedsfeer van de 

ondernemer. Dientengevolge kunnen aan het gepresenteerde in 

deze brochure geen rechten worden ontleend inzake de (directe) 

omgeving.

Maatvoering en tekeningen
De maatvoering in de plattegronden van de bedrijfsruimte(n) zijn 

zo goed mogelijk opgenomen. Mede doordat bij drukwerk het 

optreden van enige vervorming niet geheel is uit te sluiten, kun-

nen de op tekening aangegeven maataanduidingen afwijken van 

uw eigen meetwerk in de bedrijfsruimte(n). Ook bij de bouwuit-

voering kunnen (relatief) geringe maatafwijkingen ontstaan. Als 

zodanig moet u de maataanduidingen op de tekeningen dan 

ook bezien als “circa maten”, veelal uitgedrukt in millimeters. 

Wij aanvaarden voor deze mogelijke afwijkende situaties geen 

aansprakelijkheid. Wanneer het perceel kleiner of groter wordt, 

bestaat er geen recht op verrekening.
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Zoom Invest ontwikkelt bouwprojecten op het gebied van be-

drijfshuisvesting. Door de hechte samenwerking met professio-

nele partijen hebben we alles bij de hand om elk type bouwpro-

ject snel en ef�ciënt te realiseren van tekentafel tot oplevering.

Geïnspireerde visie, gedegen aanpak 

Of het nu gaat om wonen, werken of winkelen: in een ge-

bouw behoren mensen zich thuis te voelen. En een goed ge-

bouw voegt iets toe op het gebied van woongenot, werkkli-

maat en architectuur. Wie dergelijke gebouwen wil realiseren, 

moet beschikken over visie, creativiteit en daadkracht.

Zoom Invest heeft dat allemaal in huis. Voor ons begint de 

ontwikkeling van een project met goed kijken naar de locatie, 

en goed luisteren naar de toekomstige gebruikers. Gericht 

marktonderzoek levert informatie op, waarmee we de plan-

nen gestructureerd kunnen vormgeven. Daarbij staan altijd 

de gebruikerswensen voorop, en is een hoog kwaliteitsniveau 

het uitgangspunt. Vanzelfsprekend besteden we veel zorg 

aan de kwaliteit van de gebouwen. Die dienen voor de ge-

bruiker eenvoudig te onderhouden zijn, indien mogelijk �exi-

bel indeelbaar, of ook voor andere functies geschikt. Steeds is 

het doel een duurzaam gebouw neer te zetten, waarnaar de 

eindgebruiker geen omkijken heeft en dat in de toekomst zijn 

waarde zal behouden.

Met deze werkwijze en door hechte samenwerking met de 

professionele partners is het Business Center Borchwerf2 in 

Roosendaal tot stand gekomen. De sleutel voor succesvolle 

ondernemers en particulieren die zich in dit representatieve 

gebouw zullen vestigen. Kijk voor meer informatie op 

www.zoominvest.nl

Zoom Invest Projectontwikkeling 
De sleutel tot de juiste bedrijfshuisvesting

GJM Bouwadviseurs is in 1979 opgericht en is inmiddels 

uitgegroeid tot een organisatie met 28 medewerkers. In 

de afgelopen jaren is onze rol in het bouwproces veran-

derd. Sinds de oprichting in 1979 richt GJM Bouwadvi-

seurs zich op het maken van constructietekeningen en 

-berekeningen, en wat daarmee direct samenhing. GJM 

Bouwadviseurs wordt tegenwoordig ook ingeschakeld 

voor een breed dienstenpakket, van plan tot realisatie. 

Niet alleen alle werkzaamheden in de oriënterende fase, 

het (technisch) de�nitief maken van de opdracht, het 

uitvoerige calculatie traject, alle werktekeningen, maar 

ook de uiteindelijke directievoering over de uitvoering 

op de bouwplaats valt binnen onze disciplines. 

Een perfect eindresultaat staat voorop. Vanaf het eerste 

contact tot de oplevering staat GJM Bouwadviseurs 

naast de opdrachtgever. Het team werkt aan plannen en 

is medeverantwoordelijk voor een feilloze uitvoering. 

Kijk voor meer informatie op www.gjm.nl

GJM Bouwadviseurs 

TOELICHTING 
SAMENWERKENDE 
BEDRIJVEN Bij de selectie van een bouwonderneming gaat Zoom 

Invest niet over één nacht ijs. Zoom Invest werkt 

daarom samen met Bergh Bouw. Een betrouwbare 

bouwondernemer die garant staat voor een perfecte 

uitvoering van het bouwproject èn gespecialiseerd is in 

het realiseren van bedrijfsgebouwen

Bergh Bouw kan buigen op 50 jaar ervaring. Sinds 1996 

is het ‘Total Quality System’, het ARBO–VCA** en ISO 

9001-systeem waarin arbo-, milieu-, veiligheids- en 

kwaliteitszorgsysteem, volledig geïntegreerd binnen 

dit bedrijf. Men staat altijd borg voor een maximale 

kwaliteitsgarantie. 

Bergh Bouw legt daarmee de lat hoog. En met succes. 

Bergh Bouw behoort tot de best presterende bouwbe-

drijven in Nederland en heeft een uitstekende reputa-

tie bij gerenommeerde opdrachtgevers en leveranciers.

Bouwen is mensenwerk

Omdat bouwen mensenwerk is, hecht Bergh Bouw 

veel waarde aan goed opgeleide medewerkers. Men 

opereert dan ook in bouwteamverband en baseert 

de werkwijze op vakmanschap, vakkundig advies en 

betrouwbaarheid. Stuk voor stuk elementen die het 

bouwproces en het eindproduct voor de opdrachtgever 

tot een succes maken.

Voor het Business Center Borchwerf2 zal ons team van 

medewerkers op basis van optimale inzet zorgen voor 

een perfect eindresultaat. Kijk voor meer informatie 

op www.berghbouw.nl

Bergh Bouw 
Vernieuwend bouwen en meerwaarde creëren
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Blom Architects is een middelgroot en onafhankelijk architec-

tenbureau, gekenmerkt door een klantgerichte werkwijze. Zij 

onderscheiden zich door conceptueel sterke en innovatieve 

ontwerpen van gebouwen in de context van de stedenbouw-

kundige en landschappelijke structuur en de inrichting van de 

openbare ruimte. Zij streven ernaar in elk project het unieke 

naar boven te halen. Vakmanschap is daarbij een vertrouwde 

basis. De expertise strekt zich uit van kleinschalige archi-

tectonische inpassingen tot de begeleiding van uitgebreide 

stedenbouwkundige en logistieke projecten in woningbouw 

en utiliteitsbouw. Zij laten zich niet beperken tot sector en 

regio. Daarnaast gaan zij innovatie niet uit de weg. Hierdoor 

kunnen nieuwe inzichten ontstaan. Dit helpt ons bij het ont-

wikkelen van nieuwe gebouwconcepten. 

Blom Architects heeft bij het ontwerp van Business Center 

Borchwerf2 gebouw gestreefd naar een eenduidige, hoog-

waardige en duurzame, eigentijdse uitstraling.  Het terrein 

kenmerkt zich door de goede ligging en de verzorgde inrich-

ting met ruime parkeergelegenheid, bomen en plantsoenen. 

De buitenzijde van het gebouw is op een ingetogen maar 

contrastrijke en bijzonder wijze afgewerkt, fraai uitgevoerd 

met duurzame materialen. De buitenkanten van de gevels 

worden uitgevoerd met glazen vliesgevels met aluminium 

deuren en ramen, duurzaam metselwerk en contrast kleuren 

in de beglazing. Deze materialen zorgen voor een jarenlang 

onderhoudsvriendelijk gebruik en geven een representatieve 

uitstraling aan het bedrijfsverzamelgebouw. Elke Business-unit 

heeft aan de gevel een vaste plaats en ruimte voor buitenre-

clame. Business Center Borchwerf2 heeft alles in huis om een 

succesvolle ‘thuis’ basis te worden voor uw bedrijf. 

Kijk voor meer informatie op www.blomarch.nl

Blom Architects BV

Vanopstal bedrijfsobjekten is specialist in bedrijfs-

huisvesting en actief in West-Brabant als bewust 

gekozen werkgebied. Onze doelstelling is het bieden 

van oplossingen voor iedere situatie op basis van 

gedegen professionele kennis, actuele informatie 

en praktische ervaring.  In de regio West-Brabant is 

vanopstal bedrijfsobjekten goed ingevoerd, optimaal 

toegankelijk en door een ef� ciënte organisatie snel 

en adequaat. Locale overheden en bedrijfsleven, maar 

ook ontwikkelaars en beleggers weten dit en maken 

vanopstal bedrijfsobjekten tot het startpunt voor hun 

onroerend goed transacties in West-Brabant.  De al 

vele jaren bestaande samenwerking met Zoom Invest 

resulteerde eerder in de succesvolle verkoop van het 

volgens vergelijkbaar concept gerealiseerde Business 

Center Moermont te Bergen op Zoom. Kijk voor meer 

informatie op www.vanopstalgroep.nl 

Van Opstal Bedrijfsobjecten 
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Verkoopinformatie: 

van Opstal Bedrijfsobjekten
Westersingel 4, 4611 HV Bergen op Zoom

Telefoon: 0164-240457, fax: 0164-253880

E-mail: bergenopzoom@vanopstalgroep.nl 

Contactpersoon: Cees Franken

Internet: www.vanopstalgroep.nl


