BROCHURE
TRADE PARK CRUQUIU S

Cruquiuszoom
2142 EW Cruquius

KENMERKEN &
SPECIFICATIES

Hoofdbestemming:
Bouwperiode:
Oppervlakte VVO:
Vloerbelasting bedrijfsunits:
Ligging:

Bedrijfsruimte
2019
ca. 100 m²
1.000 kg/m²
bedrijventerrein,
woonboulevard

Aantal verdiepingen:
Onderhoud binnen:
Onderhoud buiten:
Afstand tot snelwegafrit:
Afstand tot NS:
Afstand tot winkelvoorzieningen:
BTW van toepassing:

1
uitstekend
uitstekend
500-1000 m
5000 m of meer
minder dan 500 m
ja
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KADASTRALE
GEGEVENS

Gemeente:
Sectie:
Perceelnummer:
Oppervlakte:

Haarlemmermeer
AD
10039
6800 m²
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TRADE PARK
CRUQUIUS
Achter de bekende winkelboulevard (Cruquiusplaza met o.a.
Mediamarkt en La Place) in Cruquius zullen in totaal 59
bedrijfsunits worden gebouwd van 100 m² (ca. 50 m² begane
grond en ca. 50 m² verdieping). Hier kunnen ondernemers zich
vestigen met hun bedrijf, kantoor opslag en showroom.
Verkoop Bedrijfsunits vanaf € 100.000,- VON ex BTW.
Bouw van fase 1: start van de grondwerkzaamheden
is medio juni 2019.

Op feestelijke wijze slaan we op vrijdag 6 september
de eerste paal van Trade Park Cruquius de grond in.
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HET GEBOUW
Conform Bouwbesluit 2012, incl. wijziging 2016
Oplevering casco (bouwkundig excl. installaties)
Begane grondvloer (gemiddelde vloerbelasting
1.500 kg/m²) bestaat uit een geïsoleerde monoliet
betonvloer
Fundatie op prefab betonnen heipalen conform
opgave constructeur
Personenlift incl. 2 stopplaatsen (9 personen)
t.p.v. hoofdentree
Prefab meterkast t.p.v. elke unit

Plattegronden op aanvraag beschikbaar. Mail naar
info@wagenhof.nl voor meer informatie.
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HET GEBOUW
Verdiepingsvloeren (gemiddelde vloerbelasting 400 kg/m²) d.m.v.
kanaalplaatvloeren en t.p.v. kantoorunits v.v. cementdekvloer
Dak bestaat uit betonnen kanaalplaten voorzien van PIRisolatie met kunststof dakbedekking incl. permanente
dakveiligheid ankerpunten
Hemelwaterafvoeren van metselwerk in combinatie met
geïsoleerde stalen golfprofielplaten
Buitengevel voorzien van metselwerk in combinatie met
geïsoleerde stalen golfprofielplaten
Aluminium gevelkozijnen v.v. HR++ beglazing
incl. ventilatieroosters
Overheaddeuren (handbediend)
afm. 3000 x 3150 mm
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HET GEBOUW
Scheidingswanden d.m.v. kalkzandsteen elementen
Binnenkozijnen-/deuren incl. hang - en sluitwerk t.b.v. casco;
units vrij indeelbaar
Vloertegels (300 x 300 mm) t.p.v. gemeenschappelijke
ruimte (hoofdentree en gangzone 2e verdieping)
Vurenhouten trappen incl. hekwerk en
leuningen t.p.v. begane grond naar 1e
verdieping per unit
Trap met houten treden t.p.v.
hoofdentree
Stalen (thermisch verzinkte) vlucht(spil)
trappen t.p.v. buiten(kop) gevel
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BUITENTERREIN
Verharding middels klinkerbestrating op een
onderbouwpakket van puin en straatzand incl.
straatkolken/buitenriolering
Parkeervakken in andere kleur betonklinker
Centrale buiten postkasten
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LOCATIE

9

LOCATIE
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WAGENHOF
Wagenhof richt zich op de zakelijke vastgoedmarkt. We zijn marktleider in commercieel
onroerendgoed binnen regio Zuid Kennemerland. We zijn groot geworden door het kleine te
eren. Ons aanbod is breed: van winkelruimte tot monumentaal kantoorpand en van industriële
loft tot bedrijfshal. Onze ervaren makelaars hebben een realistische blik op vastgoed, geven
persoonlijk advies op maat - en werken samen met u toe naar een passend bedrijfspand.

Wagenhof Bedrijfsmakelaars
Tappersweg 12 D
2031 ET Haarlem
023 - 532 55 33
info@wagenhof.nl
www.wagenhof.nl

Hoogwaardige kwaliteit leveren betekent bijvoorbeeld dat we ons specialiseren op meedere
aandachtsgebieden. Iedereen doet bij ons waar hij of zij goed in is. Want daar zit de passie.
Dat merkt de klant in de service. We hebben gecertificeerde makelaars onder de Wagenhof
vlag, maar ook beëdigd taxateurs, en een aparte bedrijfstak voor Vastgoedbeheer.
Risk management is bij ons de sleutel tot succes. Juridisch ontzorgen we de klant.
We doen veelal een screening van huurders, iets dat uniek is in de markt.
Ook leveren wij desgevraagd de verplichte energielabels. Wij raden verhuurders en eigenaren
aan om bij Wagenhof schriftelijk een verzoek in te dienen voor een energielabel.

Deze informatie is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
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MOOYEKIND
Ik ben als bedrijfsmakelaar gespecialiseerd in het verkopen van nieuwbouw
projecten. Het Trade Park Cruquius (TPC) is ons meest actuele nieuwbouw
project. Waarom ik zo enthousiast ben over het TPC? Omdat het mijns
inziens het ondernemen 2.0 vertegenwoordigt; eigentijdse multifunctionele
bedrijfspanden op een superlocatie! Een broeinest voor de kleine ondernemer
en starter(s). Van kleinschalige kantoorunits tot volwaardige bedrijfspanden.
Midden in de Haarlemmermeer onder de rook van het episch centrum van
ons land, Schiphol. Op de grens van de regio groot Haarlem en de Duin- en
Bollenstreek.

Mooyekind Bedrijfsmakelaars
Heereweg 345 Lisse
071 - 36 145 00
06 - 55 375 775
info@mooyekindmakelaars.nl
www.mooyekindmakelaars.nl

En dat voor wel betaalbare prijzen, mooier kunnen we het echt niet maken. Zeker gezien de huidige lage rente is het voor de
eigenaar/gebruiker een aantrekkelijke keuze om te kopen. En vergeet niet dat het ook een vorm van ‘pensioen opbouw’ betreft.
Maar ook voor de particuliere belegger is het een uitstekend alternatief voor bijvoorbeeld de negatieve bankrente.
Omdat wij met de beste partners werken (projectnotaris Timmers en Bouwbedrijf Aan de Stegge) is het ook een betrouwbaar &
degelijk project. Zoals zo velen van u ben óók ik afhankelijk van mijn (potentiele) klanten... U kunt mij dus in principe 24/7
(hou het wel netjes svp) bellen voor verdere (verkoop)informatie en/of vragen.
Mijn directe nummer 06 - 55 375 775.
In het vertrouwen u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd en
waarschijnlijk tot binnenkort,
Groet!
Henk Mooyekind
12

ALGEMEEN

De vermelde informatie, beelden, impressies,
maten, oppervlakten en prijzen zijn zo
nauwkeurig mogelijk vastgesteld. Aan de
indicatieve waarden kunnen geen rechten
worden ontleend.

GEEN COURTAGE
Mocht er door bemiddeling van Wagenhof Bedrijfsmakelaars B.V.
een transactie tot stand komen dan bent u ons hiervoor geen
kosten of courtage verschuldigd.
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