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SITUATIE - LOCATIE 1
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ALGEMENE INFORMATIE 2

Algemene informatie

Door herontwikkeling van diverse kavels op het bedrijventerrein 

Havengebied aan de Westzijde van Enschede, ontstaan er voor 

ondernemer(s) nieuwe kansen voor hun huisvesting of een uitbreiding 

naast de bestaande huisvesting. 

Op het bedrijventerrein Havengebied realiseert De Marne Vastgoed twee 

bedrijfsverzamelgebouwen 'De Binnenhaven’, 48 bedrijfsunits in 

oppervlakte variërend van circa 50 m² tot circa 100 m². Deze units worden 

te koop aangeboden. De units zijn uitermate geschikt voor de stalling van 

een (hoge) camper, als opslagruimte of als beleggingsobject.  

De omgevingsvergunning wordt aangevraagd op basis van een 

industriegebouw met de volgende kenmerken:

- lichte industriefunctie (hier vinden activiteiten plaats, waarbij het 

verblijven van mensen een ondergeschikte rol speelt).

De bedrijfsverzamelgebouwen zullen gerealiseerd worden in een gesloten 

vorm waarbij de units ruggelings aan elkaar worden gebouwd. Hierdoor 

bestaat er de mogelijkheid de units te schakelen. De units hebben een 

stramienmaat van 5,00 meter en hebben een vrije hoogte van ca. 6,00 

meter, voorzien van een eigen entree, met een ketting bedienbare 

roldeur, meterkast en een betonvloer. 

De bedrijfsverzamelgebouwen ’De Binnenhaven’ wordt gebouwd op 

minder dan 48% van de kavelgrootte. Hierdoor beschikt u over genoeg 

rangeerruimte. Het perceel is goed bereikbaar.

De Marne Vastgoed is uw partner voor kleinschalige bedrijfsruimten. De 

Marne Vastgoed biedt u een uitgebreid en optimaal dienstenpakket 

gebaseerd op gedegen kennis van en jarenlange ervaring met alle 

aspecten van de onroerend goed markt. De Marne Vastgoed is een geheel 

onafhankelijke, zelfstandige projectontwikkelaar. Slagvaardig en 

betrokken.

Nummer: Oppervlak:

 
2Unit 29                      beg: 100 m
2

Unit 30 t/m 38  beg: 50 m1
2Unit 39 en 40 beg: 100 m
2

Unit 45 en 46 beg: 100 m
2Unit 47 t/m 55 beg: 50 m1
2

Unit 56 beg: 100 m

Het samenvoegen van units is bespreekbaar.

Gebouw B:

Nummer: Oppervlak:

 
2Unit 1                      beg: 100 m
2

Unit 2 t/m 10  beg: 50 m1
2Unit 11 en 12 beg: 100 m
2

Unit 16 en 17 beg: 100 m
2Unit 19 t/m 27 beg: 50 m1
2

Unit 28 beg: 100 m

 

Het samenvoegen van units is bespreekbaar.

Gebouw A:



KOPERSINFORMATIE 3

Kopersinformatie

De koop / aannemingsovereenkomst wordt tezamen met de algemene 

voorwaarden op uw verzoek door de makelaar en/of ontwikkelaar ter 

beschikking gesteld.

De voorwaarden voor de betaling van de zekerheidsstelling en de 

bouwtermijnenregeling zullen bij aankoop door makelaar en/of 

ontwikkelaar overhandigd worden.

Gemeenschappelijk eigendom

Voor het gemeenschappelijke beheer en onderhoud van het 

gemeenschappelijke terrein, ook wel gemeenschappelijk eigendom 

geheten, wordt bij iedere koopakte een splitsingsakte opgesteld, 

waardoor iedereen naar evenredigheid van het aantal bebouwde m2 

grondoppervlak verantwoordelijk is.

Bouwaanvraag

De koper is zelf verantwoordelijk voor de voor zijn bedrijfsvoering 

benodigde vergunningen, zoals bijvoorbeeld vestiging-, milieu- en 

gebruiksvergunning. 

Vereniging van Eigenaars (VVE)

Door de koop van een unit wordt u automatisch lid van de VVE. De VVE is 

verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en de verzekering 

van de opstal en aansprakelijkheid.

Hoewel deze informatiebrochure met grote zorg is samengesteld 

aanvaarden de aanbieders ervan geen verantwoordelijkheid voor 

onvolledigheden, afwijkingen en/of tussentijdse wijzigingen. Ook moeten 

zij een voorbehoud maken voor wijzigingen voortvloeiend uit eisen van de 

brandweer, overheid en nutsbedrijven. 

Deze wijzigingen zullen geen ernstige afbreuk doen aan de waarde en 

bruikbaarheid van de unit en geven geen recht tot enige verrekening met 

de koper.

Aan de informatie in deze verkoopbrochure kunnen geen rechten worden 

ontleend.



KOPERSINFORMATIE 4

Koop-/ aannemingsovereenkomst

Met het ondertekenen van de koopovereenkomst verplicht u zich tot het 

betalen van de koopprijs, terwijl wij ons door medeondertekening 

verplichten tot de bouw van de bedrijfsverzamelgebouwen ’De 

Binnenhaven’. Nadat de overeenkomst door de koper en verkoper is 

ondertekend ontvangt u hiervan een kopie. Het originele exemplaar 

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

eigendomsoverdracht zal opmaken. Eventueel meer- en minderwerk 

wordt verrekend met de laatste termijn en dient voor oplevering op de 

bouwrekening van de aannemer overgemaakt te zijn.

Eigendomsoverdracht en Betaling

De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een zogenaamde 

“akte van transport” bij de notaris. In de koopovereenkomst wordt de 

uiterste datum van transport vermeld. Vóór de datum van notarieel 

transport zendt de notaris u een afrekening waarop het totale op die 

datum verschuldigde bedrag is aangegeven. De grondcomponent 

alsmede de bijkomende kosten zullen bij deze aktepassering voldaan 

moeten worden aan de ontwikkelaar. De betalingstermijnen voor het 

restant “bouwkosten” zullen in de aannemingsovereenkomst worden 

bepaald en aan de aannemer worden voldaan. De kosten van dit notarieel 

transport zijn voor rekening van de verkoper.

Oplevering

De bedrijfsunits worden bezemschoon opgeleverd. Zodra de definitieve 

opleveringsdatum bekend is, wordt u hiervan schriftelijk in kennis 

gesteld. Tevens ontvangt u daarbij een verzoek tot betaling van de laatste 

termijnen en een eventuele factuur van de meer- en minderwerk opties 

inclusief de nutsvoorzieningen. Oplevering vindt alleen plaats indien deze 

termijnen en het eventuele meerwerk is voldaan. Samen met de 

aannemer en ontwikkelaar wordt de unit opgeleverd. Eventuele 

tekortkomingen of bemerkingen worden op een opleverstaat geplaatst. 

Deze opleverstaat dient door beide partijen te worden ondertekend. 

Geconstateerde klachten, bemerkingen, gebreken of tekortkomingen 

worden binnen een week m.u.v. besteltermijnen opgelost. Op de dag van 

oplevering moet er voor het totale bedrijfsgebouw een opstalverzekering 

zijn afgesloten naar herbouwwaarde. Hiervoor worden uw personalia en 

bedrijfsactiviteit kenbaar gemaakt aan de VVE. 

Niet tot de oplevering behoren maatafwijkingen c.q. maattoleranties en 

vlakheidtoleranties welke vallen binnen de tolerantienormen die voor het 

desbetreffende product zijn vastgelegd. Indien u aan alle verplichtingen 

heeft voldaan, wordt na de oplevering de sleutel van de desbetreffende 

unit aan u overhandigd.



GE ELV S - GEBOUW A & B 5

VOORGEVEL ACHTERGEVEL

RECHTER Z�GEVEL

LINKER Z�GEVEL

= terrein verlichting



PLATTEGRONDEN - GEBOUW A&B 7

= terrein verlichting



TECHNISCHE INFORMATIE 9

Technische informatie

Grondwerk/ fundering

Het grondwerk annex de fundering wordt naar aanleiding van het 

grondmechanisch advies bepaald.

Draagconstructie

De draagconstructie van het gebouw bestaat uit een staalconstructie die 

geheel vervaardigd is volgens berekening en tekening van de 

constructeur. Elke bedrijfsunit word kolomvrij overspannen. De 

staalconstructie is gezandstraald en vervolgens voorzien van een 

gepoedercoate dekkende verflaag.

Bedrijfsvloer

De begane grondvloer is geschikt voor een maximaal toelaatbare vloer- 
2

belasting van 1250 kg/m . De optionele houten verdiepingsvloeren van de 

units, welke zijn afgewerkt met underlaymentbeplating, hebben een 
2

maximaal toelaatbare vloerbelasting van 250 kg/m . 

Vloerafwerking

De eerder omschreven begane grondvloer zal monolithisch worden 

afgewerkt.

Gevels

De gevels worden uitgevoerd in zogenaamde 'geïsoleerde 

sandwichpanelen' in kleur. De panelen hebben een totale Rc-waarde van 
23,5 m K/W. Deze panelen worden aangebracht op de achterliggende 

staalconstructie en sluiten aan de onderkant aan op de betonnen begane 

grondvloer. Op de sandwichpanelen worden horizontale stalen 

plankprofielen aangebracht met een houtlook afwerking.

Binnenwanden

De binnenwanden tussen de bedrijfsunits worden uitgevoerd in 

geïsoleerd stalen sandwichpanelen. 

Buitenkozijnen en deuren

De buitenkozijnen worden uitgevoerd in kunststof en het aangebrachte 

hang en sluitwerk voldoet aan weerstandsklasse 2. De overheaddeuren 

van de afzonderlijke bedrijfsunits worden vervaardigd van geïsoleerd 

verzinkt stalen sandwichpanelen in kleur. Deze deuren zijn handbediend. 

Optioneel kunnen de deuren worden voorzien van een elektrische 

bediening mogelijk met handzender.

De overheaddeuren hebben een breedte van ca. 3,60 meter en zijn ca. 

4,80 meter hoog. Alle bedrijfsunits zijn standaard voorzien van een 

loopdeur naast de overheaddeur. 

Dakconstructie

De dakconstructie van het gebouw bestaat uit verzinkt stalen 

geprofileerde dakplaten, voorzien van een dampremmende laag en 
2

isolatie (totale Rc- waarde van 3,5 m K/W). De daken worden afgewerkt 

met een PVC dakbedekking of gelijkwaardig en voorzien van 10 jarige 

garantie op product en verwerking, mits periodiek onderhoud wordt 

uitgevoerd een en ander als beschreven in het certificaat van het 

dakdekkersbedrijf. De dakranden worden afgewerkt met in kleur gecoate 

plaatstalen afdekkappen. De daken zijn berekend op een extra belasting 
2

t.b.v. zonnepanelen van 20 kg/m .

Lichtstraten

De bedrijfsunits kunnen optioneel tegen betaling worden voorzien van 

een lichtstraat.
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Reclame uitingen

Reclame uitingen kunnen, na oplevering, door de koper zelf worden 

aangebracht. Hiervoor dient de koper zelf vergunning c.q. toestemming 

van de gemeente te verkrijgen. 

Timmerwerken

De meterkast wordt afgewerkt met multiplex, geheel volgens de 

geldende eisen van de nutsbedrijven. 

In de meterkast worden voor het storten van de betonvloer 

invoerbochten aangebracht t.b.v. elektriciteit, water, data-aansluiting; 

geheel volgens de geldende eisen van de nutsbedrijven.  

De stalen onderdelen van de hoofddraagconstructie worden waar nodig 

volgens voorschriften van de brandweer brandwerend bekleed.

Riolering

De riolering wordt uitgevoerd in slagvast PVC. De afvoer van het vuilwater 

zal worden aangesloten op het gemeenteriool een en ander conform de 

geldende voorschriften van de gemeente. De hemelwaterafvoeren ten 

behoeve van het platte dak gaan binnendoor in het 

bedrijfsverzamelgebouw. De hemelwaterafvoeren worden aangesloten 

op het schoonwaterriool van de gemeente of indien er verplicht moet 

worden geïnfiltreerd op het infiltratie.

Sanitair / vuilwaterafvoer

De bedrijfsunits worden standaard voorzien van een toiletafvoer met een 

aansluiting op het gemeentelijk riool.

Wateraansluiting

De bedrijfsunits kunnen optioneel, tegen meerkosten, worden voorzien 

van een wateraansluiting.

Electra

De bedrijfsunits kunnen optioneel, tegen meerkosten, worden voorzien 

van een elektra-aansluiting. De aardpen wordt niet meegenomen in 

meterkast, is door en voor rekening van gebruiker.

Buitenterrein

Het terrein, alsmede de in- en uitritten worden verhard (zoals op tekening 

aangeven) door het aanbrengen van een bestrating van betonnen klinkers 

in de kleur grijs (aangebracht op een laag puingranulaat).

Op de gevels worden in totaal 10 LED-armaturen geplaatst voor het 

verlichten van het terrein in kader van sociale veiligheid. 

Brandveiligheid

De unit wordt standaard voorzien van een handblusmiddel.

Diversen

Wijzigingen op tekeningen als gevolg van eisen van overheidswege, 

alsmede kleine wijzigingen in de uitvoering op verzoek van de architect, 

constructeur, ontwikkelaar e.d. zijn voorbehouden. De op tekening 

aangegeven maten zijn “circa” maten. Tenzij anders aangegeven zijn de 

afmetingen in millimeters.



REFERENTIEPROJECTEN
Wilt u een bedrijfsunit bekijken? Dat kan! Wij hebben op 

meerdere locaties vergelijkbare bedrijfsverzamelgebouwen 

gebouwd. Wij willen u deze met plezier laten zien. 
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HOUTEN VLOEREN OPTIES 12

keuzeoptie onderkant

staalconstructie houten balklaag

      onderkant staal 2800 +vl

      onderkant staal 3000 +vl (standaard)

      onderkant staal 3200 +vl

      onderkant staal 3400 +vl

begane grond

staalvoorbereiding half tussenvloer

tussenvloer



HOUTEN VLOEREN OPTIES 13

keuzeoptie onderkant

staalconstructie houten balklaag

      onderkant staal 2800 +vl

      onderkant staal 3000 +vl (standaard)

      onderkant staal 3200 +vl

      onderkant staal 3400 +vl

begane grond

staalvoorbereiding driekwart tussenvloer

tussenvloer



HOUTEN VLOEREN OPTIES 14

keuzeoptie onderkant

staalconstructie houten balklaag

      onderkant staal 2800 +vl

      onderkant staal 3000 +vl (standaard)

      onderkant staal 3200 +vl

      onderkant staal 3400 +vl

begane grond

staalvoorbereiding heel tussenvloer

tussenvloer
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lichtstraat / toiletafvoer 

SFEERBEELD / OVERIGE   OPTIES

staalconstructie bij tussenvloer 



Optielijst bedrijfsverzamelgebouw  _________________________________________________

Unitnummer_____________________________________________________________________

De koper________________________________________________________________________

De koper geeft verkoper opdracht tot het uitvoeren van onderstaande meerwerk

Hoogte staalconstructie onderzijde profiel op 2800/  3000/  3200 of 3400 mm. t.o.v. bovenzijde afgewerkte vloer

0   2800 onderzijde staalconstructie                                            (hoogte op verdieping ongeveer 2900)

0   3000 onderzijde staalconstructie (standaard maat)        (hoogte op verdieping ongeveer 2700)

0   3200 onderzijde staalconstructie                                            (hoogte op verdieping ongeveer 2500)

0   3400 onderzijde staalconstructie                                            (hoogte op verdieping ongeveer 2300)

totaaltelling

oppervlakte bedrijfsruimte circa 50m2 excl. BTW

kosten staalconstructie voorbereiding met tussenkolom 3.800,00€       

oppervlakte bedrijfsruimte circa 100m2

kosten staalconstructie met tussenkolom tot circa 25m2 2.000,00€       

kosten staalconstructe vrij overspannen tot circa 50m2 6.750,00€       

kosten staalconstructe vrij overspannen tot circa 100m2 9.750,00€       

aanbr. houten vloer (50m2 unit) in de staalconstructie met rechte houten steektrap en ongeschilderde hand-knieregel

50% tussenvloer         0 trap langs zijgevel ;   0 trap langs achtergevel 5.000,00€       

75% tussenvloer         0 trap langs zijgevel ;   0 trap langs achtergevel 5.700,00€       

95 % tussenvloer        0 trap langs zijgevel ;   0 trap langs achtergevel 6.200,00€       

aanbr. houten vloer (100m2 unit) in de staalconstructie met rechte houten steektrap en ongeschilderde hand-knieregel

25% tussenvloer         0 trap langs zijgevel ;   0 trap langs achtergevel 5.000,00€       

50% tussenvloer         0 trap langs zijgevel ;   0 trap langs achtergevel 6.200,00€       

95 % tussenvloer        0 trap langs zijgevel ;   0 trap langs achtergevel 9.500,00€       

meerkosten onderkwart in houten trap 700,00€           

meerkosten bovenkwart in houten trap 700,00€           

meerkosten ongeschilderde spijlen hekwerk/ balustrade t.o.v. hand-knieregel 350,00€           

meerkosten geschilderd spijlen hekwerk/ balustrade t.o.v. hand-knieregel 850,00€           

overheaddeur

aanbrengen van een elektrische overheaddeur in tegenstelling tot handbediend       (bediening in de unit) 1.000,00€       

kosten 1 stuks handzender 150,00€           

aanvullende opties

aanbrengen extra rioolafvoer rond 110                                                     plaats:  0 links 0 rechts 0 voor 0 achter 0 midden 300,00€           

aanbrengen gietijzerput op de extra rioolafvoer 20*20 cm 200,00€           

aanbrengen dakdoorvoer rond 110 mm                                                    plaats:  0 links 0 rechts 0 voor 0 achter 0 midden 200,00€           

instorten tyleenbuis rond 22 van meterkast naar                                 plaats:  0 links 0 rechts 0 voor 0 achter 0 midden 100,00€           

instorten mantelbuis rond 50 met trekdraad van meterkast naar plaats:  0 links 0 rechts 0 voor 0 achter 0 midden

aanbrengen polycarbonaat lichtstraat met een afmeting van circa 1,40* 5,00meter        (geplaatst in de breedte) 4.000,00€       

aanbrengen polycarbonaat lichtstraat met een afmeting can circa 1,40* 5,00meter        (geplaatst in de lengte) 5.000,00€       

brievenbusgleuf in loopdeur 300,00€           

bestraten met betonklinkers          (a l leen beschikbaar voor de achterste units  met eigen buitenruimte)               _______ m2  € 50,00 p/m2

bij keuze 2 aaneengesloten units

laten vervallen scheidingswand            (voor scheidingswand van 60m2) -3.000,00€     

laten vervallen meterkast             (laten vervallen in unit ______)          (vloerplaat wordt wel/ niet instorten) -200,00€         

laten vervallen overheaddeur    (laten vervallen in unit___ ___) -1.870,00€     

TOTAAL OPTIES

Nutsvoorzieningen 

aansluiten op waterleiding                               wel/ niet 1.250,00€       

aansluiten op elektra (3* 25A)                         wel/ niet 1.000,00€       

TOTAAL NUTSVOORZIENINGEN

Aldus getekend te ____________________________op ____________________2022

koper __________________________________________________________________

PR�SL�ST 16
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demarnevastgoed

De Marne Vastgoed BV
t.a.v. Petra Posthuma de Boer
Dokter van Deenweg 13
8025 BP Zwolle
M: +31 (0)6 17 30 81 97
E: p.posthumadeboer@demarnevastgoed.nl

pr8 architecten
Twentepoort Oost 34
7607 RG Almelo
T: +31 (0)546 540 840
E: info@pr8.nl
W: www.pr8.nl

56 bedr�fruimten ‘De Binnenhaven‘

ENSCHEDE

W: www.demarnevastgoed.nl

Architect:

Snelder Z�lstra Bedr�fsmakelaars
t.a.v. Elizabeth Molema
Hoedemakerplein 1
7511 JR  ENSCHEDE 
T: +31 (0)53 485 22 44
E: e.molema@snelderz�lstra.nl
W: w ww.snelderz�lstra.nl

08 12 22
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