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Inhoud



Verlengde Hereweg 161 en 163 te Groningen

Te koop wordt aangeboden deze verhuurde autogarage met ruime showroom en bedrijfsruimte met buitenterrein. Het betreft 
de huidige garage van Peugeot Nefkens Noord en is totaal groot circa 1.629 m², verdeeld over circa 908 m² showroomruimte 
en circa 721 m² werkplaatsruimte met magazijn op de verdieping. De jaarlijkse huurinkomsten bedragen per peildatum 
oktober 2021 € 105.255,00, exclusief btw. Het object beschikt tevens over energielabel A. 

Object
Transportweg 24 (9645 KX) te Veendam

Soort
Verhuurd vrijstaand bedrijfspand bestaande uit showroom-/ kantoor- en werkplaatsruimte met buitenterrein

Bouwjaar
1998 (uitbreiding in 2010 en gerenoveerd in 2019)

Locatie
Het object is gelegen aan de rand van het bedrijventerrein ‘Trade Park’, een van de nieuwere bedrijventerreinen van 
Veendam. Aan de Transportweg zijn diverse bedrijven gevestigd, waaronder:  Roskamp Automaterialen, Keukenstudio Luit 
Windt, Nedmag en HUSA Logistics. 

Bereikbaarheid
Het object is goed bereikbaar met de auto en is op circa 5 minuten van de N33 (Assen – Eemshaven). Tevens is het object 
goed met het openbaar vervoer bereikbaar. Het treinstation is op loopafstand gelegen. 

Parkeren
Ruime parkeervoorziening op eigen terrein. 
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Oppervlakte
De totale beschikbare vloeroppervlakte bedraagt circa 1.629 m2 vvo en is als volgt verdeeld: 

- Showroom :    circa 908 m2 vvo
- Werkplaatsruimte : circa 613 m² vvo
- Magazijnruimte 1e : circa 108 m2 vvo +
- Totaal :   circa 1.629 m2 vvo

Opleveringsniveau
Het object wordt in de huidige staat opgeleverd, voorzien van de navolgende voorzieningen:

Werkplaats:
- Verwarming middels CV en radiatoren
- Indirect gestookte heaters en indirecte spiraalverwarmingselementen met ventilatoren
- 7 overheaddeuren (3.00 x 3.60 m¹), 2 elektrische overheaddeuren (4.00 x 4.20 m¹) en 1 grote overheaddeur (3.60 x 

3.60 m¹) 
- Vloeistofdichte vloeren
- Wasruimte met olie- en vetafscheider
- Persluchtleiding

Showroom: 
- Systeemplafond met verlichting
- Tegelvloer
- Spreekruimtes
- Toiletgroep
- Kantineruimte met pantry 
- Alarminstallatie
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Aanvaarding
In overleg

Energielabel
Het gebouw is op 3 oktober 2018 voorzien van een energielabel voor gebouwen.  
Voor dit gebouw is een energielabel A afgegeven met een energie-index 1,04.  

Huurgegevens

Vraagprijs 
€ 985.000,00 k.k. 
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Huurder Huurinkomsten p. mnd. Einde huurtermijn

Nefkens Noord € 8.416,50 ex btw 30 juni 2024

Buurke Bestratingen B.V. € 355,25 ex btw Onbepaalde tijd

Totaal € 8.771,25 ex btw
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Bestemming
Het object valt in het bestemmingsplan Bedrijventerreinen Veendam. De bestemming van het object is ‘Bedrijventerrein-Industrie’ 
met een maximale bebouwingspercentage van 60 %. Onder ‘Bedrijventerrein-Industrie’ valt onder andere (voor zover van 
toepassing op dit object):

a. bedrijven gericht op over- en opslag van goederen met inbegrip van het bewerken, behandelen, herstellen, verwerken en 
transporteren van goederen behorende tot de categorieën 1 tot en met 4.2 van de in bijlagen opgenomen Staat van 
bedrijven voorzover de gronden zijn aangegeven met 'specifieke vorm van bedrijventerrein - op- en overslag';

b. bedrijven gericht op transport, distributie, industriële en ambachtelijke productie/reparatie en groothandel behorende tot de
categorieën 1 tot en met 4.2 van de in bijlagen opgenomen Staat van bedrijven voorzover de gronden zijn aangegeven met 
‘specifieke vorm van bedrijventerrein – logistiek’;

c. bedrijven behorende tot de categorieën 1 en 2 van de in de bijlagen opgenomen Staat van bedrijven voorzover de gronden 
zijn aangegeven met 'bedrijf tot en met categorie 2’;

d. bedrijven behorende tot de categorieën 1 tot en met 3.1 van de in de bijlagen opgenomen Staat van bedrijven voorzover de 
gronden zijn aangegeven met 'bedrijf tot en met categorie 3.1';

e. bedrijven behorende tot de categorieën 1 tot en met 3.2 van de in de bijlagen opgenomen Staat van bedrijven, met dien 
verstande dat bedrijven in de categorie 1 niet zijn toegestaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en met
categorie 3.2’;

f. bedrijven behorende tot de categorieën 1 tot en met 4.1 van de in de bijlage opgenomen Staat van bedrijven, met dien 
verstande dat bedrijven in de categorie 1 en 2 niet zijn toegestaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en 
met categorie 4.1’;

g. bedrijven behorende tot de categorieën 1 tot en met 4.2 van de in de bijlagen opgenomen Staat van bedrijven, met dien 
verstande dat bedrijven in de categorie 1 en 2 niet zijn toegestaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijf tot en 
met categorie 4.2’;
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h. detailhandel in volumineuze goederen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel volumineus';
i. pleisterplaats ten behoeve van beroepsgoederenvervoer, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van 

horeca – pleisterplaats voor beroepsgoederenvervoer’;
j. een observatielocatie van de NAM, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijventerrein –

delfstoffenwinning’;
k. modelvliegtuigbaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘modelvliegtuigbaan’;
l. dienstverlening en kantoor, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘dienstverlening’;
m. bestaande bedrijven voorzover deze niet vallen onder a tot en met l;
n. het veiligstellen van de totale beschikbare geluidsruimte binnen de geluidszone industrieterrein, alsmede het bevorderen 

van de totale beschikbare geluidsruimte binnen de geluidzone industrieterrein;
o. geluidsruimte tot ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding ‘standaard geluidsruimte in dB(A)/m²’ aangegeven 

geluidsruimte, met dien verstande dat de op het moment van ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan 
aanwezige bedrijven dan wel te vestigen bedrijven waarvoor omgevingsvergunningen zijn aangevraagd, meer geluidsruimte 
hebben indien dit in overeenstemming is met de bijlage Actuele verkavelingskaart, waarin de dag/avond en/of nachtwaarde 
zijn aangegeven binnen de gebieden die zijn aangegeven met de actuele geluidsruimte groter dan de standaard 
geluidsruimte;

p. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - garageboxen';
q. gronddepot, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'grondepot';
r. verkoop van motorbrandstoffen inclusief lpg, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met 

lpg';
s. openbare nutsvoorzieningen;
t. verkeer en verblijfsvoorzieningen;
u. water en groenvoorzieningen.
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Kadastrale gegevens
Transportweg 24 te Veendam

Transportweg 24 (9645 KX) Veendam, kadastraal bekend:
Kadastrale gemeente: Veendam
Sectie: M
Nummer: 1083 
Groot: 6.368 m²
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Plattegrond
Transportweg 24 te Veendam

Wordt nog aangeleverd
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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 door de makelaar. Er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. 

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: 
Op 27 maart 2016 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd door Wiertsema & Partners (opdrachtnummer VN-38618). Hierbij is een lichte 
verontreiniging met zink en minerale olie vastgesteld. De lichte verontreinigingen vormen echter geen verhoogde risico’s voor de volksgezondheid 
en/of milieu in de algemene zin. De noodzaak voor vervolgonderzoeken is niet aanwezig. Tevens hoeven geen beperkingen aan de gebruiks- c.q. 
bestemmingsmogelijkheden van het terrein te worden gesteld. Indien gewenst kan verkoper het bodemrapport aan koper ter hand stellen. 

Overige informatie
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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. 


