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Informatie
Amerikaweg 2 Assen
Op een super zichtlocatie bij de entree van Assen en pal aan de A28 wordt te koop aangeboden het royale kantoorgebouw
“De Admiraal” met 116 parkeerplaatsen, gelegen aan de Amerikaweg 2. Het object heeft een oppervlakte van in totaal
4.689 m² vvo, verdeeld over 7 verdiepingen, waarvan de begane grond langjarig verhuurd is.
Object
Amerikaweg 2 (9407 TK) Assen
Soort
Kantoorgebouw
Locatie
Bedrijvenpark Peelerpark vormt met bedrijvenpark Messchenveld de nieuwe entree aan de noordkant van Assen. Met een
directe aansluiting op de snelweg A28. Een aansluiting op de glasvezelkabel maakt uw bedrijf ook op de digitale snelweg
goed bereikbaar. Alle nutsvoorzieningen zijn voorhanden.
Nabijgelegen zijn o.a. De Jong & Laan, ANWB, ICON, Perdok, Garage Nefkens (Peugeot), SKK Kozijnenwacht, Drenthe
College en JAAP DIK auto’s.
Oppervlakte
Begane grond:
Eerste verdieping:
Tweede verdieping:
Derde verdieping:
Vierde verdieping:
Vijfde verdieping:
Zesde verdieping:
Totaal:

vvo
ca. 733 m²
ca. 693 m²
ca. 1.118 m²
ca. 659 m²
ca. 659 m²
ca. 652 m²
ca. 175 m² +
ca. 4.689 m²
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Huurdersinformatie
Huurder
Keizer Kliniek
KPN (zendmast)
Totaal:

Verdieping

m²’s VVO

b.g.g.
6

733 m²

Huur p/j
€ 93.704,00
€ 27.939,12

-733 m²

Servicekosten p/j
(voorschot)
€ 43.560,00

Einddatum
30-9-2027

Verlenging

Opzegtermijn

Indexdatum

60 maanden

12 maanden

1-10

--

€ 121.643,12

Bereikbaarheid
Het object ligt strak langs de snelweg en nabij de op- en afritten van de snelweg de A28 (Hoogeveen - Groningen),
waardoor het uitstekend bereikbaar is per auto. Tevens is het object goed bereikbaar met het openbaar vervoer, voor het
object bevindt zich een bushalte.

Parkeren
Op eigen terrein bevinden zich 116 parkeerplaatsen.
Bouwjaar
2002
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Opleveringsniveau
Het object wordt in de huidige staat opgeleverd, voorzien van de navolgende voorzieningen:
- systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
- vloerbedekking
- aanwezige scheidingswanden
- glazenwasinstallatie
- personenlift
- verwarming door middel van VRV units;
- comfortkoeling
- pantry’s per verdieping
- kantineruimte met inbouwkeuken
Aanvaarding
In overleg
Energielabel
Geldig tot:
Energie-index:

29-07-2029
A

Vraagprijs
€ 4.750.000,= kosten koper

Kadastrale gegevens
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Amerikaweg 2 (9407 TK) Assen, kadastraal bekend:
Kadastrale gemeente:
Assen
Sectie:
Y
Nummer:
361
Groot:
7.886 m²
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4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor " Bedrijventerrein " aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
bedrijven ter plaatse van de aanduidingen:
'bedrijf tot en met categorie 2': bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten onder de categorieën 1 en 2;
'bedrijf tot en met categorie categorie 3.1': bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten onder de categorieën 1 tot en met 3.1;
'bedrijven tot en met categorie 3.2': bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten onder de categorieën 1 tot en met 3.2;
'bedrijven tot en met categorie 4.1': bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten onder de categorieën 1 tot en met 4.1;
'bedrijven tot en met categorie 4.2': bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten onder de categorieën 1 tot en met 4.2;
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

de bestaande bedrijven die niet behoren tot de ter plaatse aangeduide categorieën zoals opgenomen in sub a onder 1 tot en met 5;
bedrijfswoningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' en de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - bedrijfswoning verplicht';
detailhandel in auto's, boten, caravans (inclusief tenten) en motorfietsen met een verkoopvloeroppervlakte van ten minste 1.000 m² per bedrijf, uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - detailhandel perifeer 1';
kantoren, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'kantoor';
horeca categorie 2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2';
een kliniek, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - kliniek';
een verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg', met dien verstande dat detailhandel in relatie tot
de verkoop van motorbrandstoffen is beperkt tot een verkoopvloeroppervlakte van ten hoogste 30 m²;
een vulpunt voor lpg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'vulpunt lpg';
de bestaande aan huis gebonden bedrijven;
aan huis gebonden beroepen tot ten hoogste 50% van de bebouwde oppervlakte en tot een maximum van 40 m²;

met dien verstande dat de volgende ingevolge het vorenstaande toelaatbare bedrijven niet toegestaan zijn:
bedrijven als bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht;
bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen, uitgezonderd het bedrijf ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt voor motorbrandstoffen met lpg' als bedoeld in sub l;
vuurwerkbedrijven;
bedrijven die voldoen aan de activiteitomschrijving in kolom 1 van de onderdelen C en D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.
met de daarbijbehorende:
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.

wegen en paden;
tuinen, erven en terreinen;
parkeervoorzieningen;
groenvoorzieningen;
waterlopen en waterpartijen;
waterhuishoudkundige doeleinden, waaronder waterberging;
nutsvoorzieningen;
andere-bouwwerken.
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Begane grond
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Voorwaarden
Kosten koper:
De kosten, rechten en overdrachtsbelasting die uit de overeenkomst en de eigendomsoverdracht voortvloeien zijn voor rekening van koper.
Waarborgsom/bankgarantie:
Indien de eigendomsoverdracht meer dan vier weken na het definitief worden van de overeenkomst plaats vindt, verlangt verkoper van koper een
bij de notaris te deponeren bankgarantie of waarborgsom van 10 % van de koopsom. Deze bankgarantie of waarborgsom dient binnen vier weken
na definitief worden van de overeenkomst gedeponeerd te zijn.
Notaris:
Ter keuze van koper.
Plattegronden en oppervlakte:
De oppervlakten zijn gemeten conform de NEN 2580. Het meetrapport wordt desgewenst aan de koper ter hand gesteld.
Ondergrondse tanks:
Voor zover aan verkoper bekend is/zijn in de onroerende zaak geen in gebruik zijnde ondergrondse tank(s) voor het opslaan van
milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.
Asbest:
Het is verkoper niet bekend of er ten tijde van de bouw van het object asbestcement-houdende materialen zijn verwerkt. In de onroerende zaak
kunnen asbesthoudende stoffen/ materialen aanwezig zijn. Indien deze worden verwijderd dienen door koper maatregelen en voorzieningen te
worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen
die uit de aanwezigheid van asbest en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan voortvloeien.

Bodemgesteldheid:
Het is verkoper niet bekend dat er feiten zijn waaruit blijkt dat de grond en/of het grondwater onder en/of rondom het object enige verontreiniging
bevat die voorzetting van het huidige gebruik belemmerd of die heeft geleid of mogelijk zou kunnen leiden tot een saneringsverplichting van de
grond en/of grondwater onder en rondom het object, dan wel het nemen van andere maatregelen. Verkoper heeft geen opdracht verstrekt voor
een (verkennend) bodemonderzoek.
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Opleveringsniveau:
In de koopovereenkomst zal worden opgenomen dat de partijen overeengekomen dat de feitelijke levering (aflevering) van het verkochte aan koper
zal geschieden op de datum van ondertekening van de akte van levering in de (feitelijke en juridische) staat waarin het verkochte zich thans
bevindt, zijnde de zogenaamde ‘as-is’ staat.
In verband met het hiervoor bepaalde:
− Staat verkoper er niet voor in dat het verkochte de feitelijke eigenschappen bezit die nodig zijn voor het door koper voorgenomen gebruik van
het verkochte;
− Staat verkoper er evenmin voor in dat het door koper voorgenomen gebruik van het verkochte is toegestaan op grond van de huidige
publiekrechterlijke of privaatrechterlijke wet- en regelgeving;
− Komt, indien en voor zover voor het door koper voorgenomen gebruik van het verkochte vergunning(en) nodig is/zijn, het al dan niet verkrijgen
van die vergunning(en) geheel voor risico van koper;
− Zal koper het verkochte op de datum van ondertekening van de akte van levering aanvaarden in genoemde ‘as-is’ staat met alle eventuele
kenbare en niet-kenbare gebreken, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen de eventuele aanwezigheid van verontreinigingen in
bodem en/of grondwater, asbest en of asbesthoudende materialen, alsmede overige aanwezige of ontbrekende eigenschappen.

Koper kan ter zake van de bovenstaande eerste twee subleden, de bedoelde staat van het verkochte geen vorderingen doen gelden jegens
verkoper en koper doet ter zake hiervan afstand van een beroep jegens verkoper op eventuele aanspraken voortvloeiend uit onder meer artikel
7:17 van het Burgerlijk Wetboek. Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van derden jegens verkoper als (voormalig) eigenaar van het
verkochte welke na de afleveringsdatum voor het eerst geldend worden gemaakt.
Eventuele feitelijke en/of juridische gebreken en/of belemmeringen en/of de afwezigheid van eigenschappen ter zake het verkochte die geheel of
gedeeltelijk in de weg staan aan het door koper voorgenomen gebruik van het verkochte of dit op enigerlei wijze geheel of gedeeltelijk beperken
komen geheel voor rekening en risico van koper.
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Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Kooistra Feenstra Bedrijfsmakelaars
Ubbo Emmiussingel 37

Postbus 1330
9701 BH Groningen
T: 050 - 311 30 31
E: info@kooistrafeenstra.nl
Derk Wolters
06 – 290 444 12
d.wolters@kooistrafeenstra.nl

Disclaimer
Deze informatie mag niet als grondslag voor een overeenkomst worden beschouwd. Opdrachtgever behoudt zich het recht
voor de verkoopprocedure ter zake dit gebouw naar eigen goeddunken, zonder kennisgeving, te veranderen. Opdrachtgever
behoudt het recht voor te allen tijde met één of meer gegadigden te onderhandelen en/of zonder opgaaf van reden zich terug
te trekken, welke niet zal leiden tot enige aanspraak en/of vergoeding.

