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OBJECT

Algemeen

Te huur grootschalige representatieve winkelruimte, totaal circa 935 m² groot, op ruim 
perceel. De winkel (perifeer) is gelegen op bedrijventerrein ‘Westermaat’ en is uitstekend te 
bereiken. Omliggende winkels zijn onder andere Gamma, Huus.nl, Baars Topkeuken en Bike 
Totaal Leenders. 

Rondom het object is een ruim parkeren aanwezig op eigen terrein. De mogelijkheid bestaat 
het object uit te breiden. 

Bestemmingsplan

“Bedrijventerrein Westermaat” met als enkelbestemming “Bedrijventerrein-Industrie” en 
functieaanduiding “Detailhandel Perifeer”.  

Kadastraal

Gemeente Hengelo (O) 
Sectie A
Nummer 4642
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Indeling en oppervlakte(en)

De totale verhuurbare oppervlakte van het onderhavige object bedraagt circa 935 m² en is 
als volgt onderverdeeld: 

De oppervlakten zijn gemeten door verhurend/verkopend makelaar uit een kopie bouwtekening. Het opgegeven metrage is 
derhalve indicatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend noch kan er sprake zijn van enige verrekening achteraf.
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Bouwlaag Omschrijving Oppervlakte

Begane grond Showroom 813 m²

Begane grond Magazijn 60 m²

Begane grond Kantoor 20 m²

Begane grond Nevenruimte 12  m²

Etage Opslagruimte 30 m²

Totaal 935 m²



OPLEVERINGSNIVEAU

Het object wordt opgeleverd met o.a. de volgende voorzieningen:

Algemeen

• Alarminstallatie

• Overheaddeur (elektrisch)

• Het pand wordt opgeleverd met zonnewering

Showruimte

• CV (gas) installatie met heaters

• PVC vloer

• Systeemplafond met LED verlichting

Kantoorruimte

• Systeemplafond met verlichting

• Vloerbedekking

• Pantry
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HUURGEGEVENS

Huurprijs

€ 87.500,-- per jaar, te vermeerderen met btw.

Huurtermijn

5 jaar

Verlengingstermijn

Met aansluitende periode van telkens 5 jaar.
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Opzegtermijn

12 (twaalf) maanden voorafgaande aan de expiratiedatum.

BTW

Er is sprake van een verhuur met btw. Indien huurder niet voldoet aan de fiscale 90% btw-
norm zal er een btw-vervangende opslag worden berekend.

Zekerheidsstelling

Doorlopende bankgarantie of waarborgsom ter grootte van 3 maanden huur inclusief 
eventuele servicekosten en inclusief btw.

Indexering

Jaarlijks, voor het eerst één jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het 
maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI - Alle huishoudens 
(2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huurprijs zal 
nimmer minder bedragen dan de huurprijs van het voorafgaande jaar.
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LOCATIE

Bereikbaarheid

Het bedrijventerrein ‘Westermaat’ is gelegen ten westen van Hengelo. Het onderhavige 
object heeft een perfecte ligging ten opzichte van de Rijkswegen A1 en A35. Deze zijn 
binnen enkele minuten bereikbaar. Daarnaast is het centrum van Hengelo nabij gelegen. 

Locatie-/omgevingsfactoren

Het object is gelegen aan de afslag van de A1 op het park Westermaat, nabij het 
hotel/restaurant en congrescentrum Van der Valk en studio’s Radio Oost. De Westermaat 
kenmerkt zich voornamelijk door de vestiging van middelgrote en kleine bedrijven. Het terrein 
kent relatief veel groothandels- en detailhandelsbedrijven. 

Parkeren

Op eigen terrein is ruim voldoende mogelijkheid om te parkeren. 

Pasmaatweg 9 | Hengelo



OVERIGE INFORMATIE

Aanvaarding

Aanvaarding in overleg.

Voorbehoud

Definitieve goedkeuring opdrachtgever en/of verkoper/verhuurder. 

Informatie

Wij hebben getracht middels deze zorgvuldig samengestelde documentatie u zo uitgebreid 
mogelijk te informeren. Desondanks kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Slechts 
de feitelijke situatie geeft u een juist beeld. 
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OVER ONS

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars heeft binnen haar 
vakgebied op een breed terrein veel kennis en 
ervaring opgebouwd en is diep geworteld in deze 
regio.

Wij streven ernaar een full-service kantoor te zijn. 
Hierdoor zijn wij in staat op alle facetten van de 
vastgoedsector onze opdrachtgevers van dienst te 
zijn. Voor ieder onderdeel staat ons kantoor garant 
voor een hoge mate van knowhow.

Het kantoor kenmerkt zich door een gezonde 
agressieve commerciële aanpak. Door de 
specialistische werkwijze en de directe 
betrokkenheid van de directieleden werkt men 
zeer resultaatgericht. Het kantoor positioneert zich 
in het hogere segment van de zakelijke 
vastgoedmarkt. Creativiteit, inventiviteit, 
betrouwbaarheid, deskundigheid en rendement 
per m² zijn kernbegrippen.

Hoedemakerplein 1 | 7511 JR  Enschede
bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl 

053 485 22 44 | snelderzijlstra.nl

Rob Temmink
053 485 22 44
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Artikel 7 Bedrijventerrein - Industrie 

 7.1 Bestemmingsomschrijving 

 7.2 Bouwregels 

 7.3 Nadere eisen 

 7.4 Afwijken van de bouwregels 

 7.5 Specifieke gebruiksregels 

 7.6 Afwijken van de gebruiksregels 

 7.7 Wijzigingsbevoegdheid 

7.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor "Bedrijventerrein - Industrie" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bedrijven, zoals deze zijn genoemd in Bijlage 5 staat van bedrijfsactiviteiten - Bedrijventerrein - 

Industrie onder de categorieën 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2 én voor zover deze qua categorie 

overeenkomen met de ter plaatse van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie" aangeduide 

milieucategorieën 

b. brandstofverkooppunt, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "verkooppunt motorbrandstoffen met 

lpg"; 

c. een LPG-vulpunt uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "vulpunt lpg"; 

d. bij een brandstofverkooppunt als bedoeld onder e is een pompshop toegestaan ten behoeve van de 

verkoop van aan de reis gerelateerde producten, zoals bloemen, etenswaren voor onderweg, 

tijdschriften en autobenodigdheden. De winkelvloeroppervlakte van een pompshop bedraagt maximaal 

250 m2; 

e. perifere detailhandel, waarbij wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

1. perifere detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "detailhandel perifeer"; 

2. perifere detailhandel, uitsluitend in de vorm van handel in auto's, boten en caravans, ter plaatse 

van de aanduiding "specifieke vorm van detailhandel - perifeer abc"; 

f. een tennisbaan, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "tennisbaan"; 

g. bedrijfswoningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning" en / of "specifieke vorm van 

wonen - bwt"; 

h. bijgebouwen bij bedrijfswoningen; 

i. horeca 1 activiteiten: b en c uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "horeca van categorie 1bc"; 

j. een openbaarvervoerstation, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "openbaar vervoerstation"; 

k. ter plaatse van de aanduiding "kantoor" tevens voor (zelfstandige) kantoren; 

l. culturele, sociale en educatieve doeleinden uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "verenigingsleven"; 

m. ter plaatse van de aanduiding "nutsvoorziening" tevens voor nutsvoorzieningen; 

n. met daaraan ondergeschikt: 

1. tuinen, erven en terreinen; 

2. parkeervoorzieningen; 
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3. fietsenstallingen: 

4. groenvoorzieningen; 

5. interne ontsluitingswegen ten behoeve van aanliggende bedrijven; 

6. overpaden en inritten; 

7. voet- en fietspaden; 

8. water en voorzieningen ten behoeve van afvoer, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater; 

9. nutsvoorzieningen; 

o. met de daarbij behorende: 

1. bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

7.2 Bouwregels 

7.2.1 Algemeen 

Uitsluitend zijn toegestaan gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die ten dienste staan van deze 

bestemming, niet zijnde geluidsgevoelige gebouwen en / of terreinen. 

7.2.2 Bedrijfsgebouwen 

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. een bedrijfsgebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 

b. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 1,5 meter te bedragen, dan 

wel in de grens, mits het gebouw aaneen wordt gebouwd met het gebouw op het naastgelegen perceel; 

c. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan de ter plaatse van de aanduiding 

"maximale bouwhoogte" aangegeven bouwhoogte, dan wel de bestaande bouwhoogte voor het 

bestaande gebouw indien deze meer bedraagt; 

d. de bebouwde oppervlakte mag per bouwperceel niet meer bedragen dan het ter plaatse van de 

aanduiding "maximum bebouwingspercentage" toegestane bebouwingspercentage. 

7.2.3 Bedrijfswoningen 

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: 

a. een bedrijfswoning mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd; 

b. het aantal bedrijfswoningen mag niet meer dan één per aanduiding bedragen; 

c. in afwijking van het bepaalde onder b mag het aantal bedrijfswoningen per bedrijf ter plaatse van de 

aanduiding "specifieke vorm van wonen - bwt" ten hoogste één bedragen; 

d. de goothoogte van een bedrijfswoning mag ten hoogste 7 meter bedragen, dan wel de bestaande 

goothoogte indien deze meer bedraagt; 

e. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag ten hoogste 10 meter bedragen, dan wel de bestaande 

bouwhoogte indien deze meer bedraagt; 

f. de inhoud van een bedrijfswoning mag ten hoogste 500 m3 bedragen; 

g. de bedrijfswoning houdt de bestaande situering aan, met uitzondering van de gronden aangeduid met 

"specifieke vorm van wonen - bwt". Een andere situering is uitsluitend mogelijk na verlening van een 

omgevingsvergunning als opgenomen in 7.4.1. 
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7.2.4 Bijgebouwen bij bedrijfswoningen 

Voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen gelden de volgende bepalingen: 

a. bijgebouwen mogen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd en uitsluitend achter de 

voorgevel van het bedrijfsgebouw en de voorgevel van de bedrijfswoning; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van de bijgebouwen mag per bedrijfswoning niet meer dan 50 m2bedragen; 

c. de goothoogte van een bijgebouw mag niet meer dan 3,25 meter bedragen, dan wel de bestaande 

goothoogte indien deze meer bedraagt; 

d. de bouwhoogte van een bijgebouw mag niet meer dan 4,5 meter bedragen, dan wel de bestaande 

bouwhoogte indien deze meer bedraagt. 

7.2.5 Ondergrondse gebouwen 

Voor het bouwen van ondergrondse gebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. ondergrondse gebouwen zijn uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan; 

b. voor ondergrondse gebouwen geldt geen bebouwingspercentage; 

c. de verticale bouwdiepte van een ondergronds gebouw bedraagt maximaal 4 m. 

7.2.6 Nutsvoorzieningen 

Voor gebouwen van openbaar nut, zoals voorzieningen voor telecommunicatie, water- en energiedistributie geldt, 

dat de bebouwde oppervlakte niet meer dan 15 m² en de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen dan wel 

ter plaatse van de aanduiding "nutsvoorziening" de bestaande bebouwde oppervlakte en de bestaande 

bouwhoogte indien deze meer bedragen. 

7.2.7 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 3 meter bedragen met dien verstande dat 

de hoogte van erf- en terreinafscheidingen voor de naar de weg gekeerde gevel ten hoogste 1 meter 

mag bedragen; 

b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 meter bedragen. 

7.3 Nadere eisen 

7.3.1 Stellen van nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan het verlenen van bouwvergunning als bedoeld 

onder 7.2 ten behoeve van de uit de bouwvergunning voortvloeiende parkeerbehoefte. 

7.3.2 Procedure nadere eisen 

Op de voorbereiding van een besluit tot het stellen van nadere eisen als bedoeld in artikel 7.3.1 is de procedure 

van toepassing zoals vermeld in artikel 32.2 van het plan. 
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7.4 Afwijken van de bouwregels 

7.4.1 Afwijken situering bedrijfswoning 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken als bedoeld in artikel 7.2.3onder g 

en toestaan dat een bedrijfswoning op een andere locatie wordt gesitueerd, mits wordt voldaan aan de volgende 

voorwaarden: 

a. er treedt hierdoor geen hinder op voor de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten in de omgeving; 

b. het afwijken leidt niet tot een onevenredige aantasting van de stedebouwkundige kwaliteit van de 

omgeving. 

7.4.2 Afwijken bouwdiepte van ondergronds gebouw 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.2.5en 

toestaan dat de bouwdiepte wordt vergroot, mits wordt voldaan aan de volgende bepalingen: 

a. de extra bouwdiepte leidt niet tot een onevenredige aantasting van de verkeersontsluitings- en 

parkeersituatie ter plaatse; 

b. uit onderzoek blijkt dat er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de waterhuishouding. 

7.4.3 Afwijken nutsgebouwen 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 7.2.6. teneinde 

het oprichten van gebouwen ten behoeve van grotere nutsvoorzieningen toe te staan, mits wordt voldaan aan de 

volgende bepalingen: 

a. De bebouwde oppervlakte mag niet meer bedragen dan 25 m2; 

b. De hoogte mag niet meer bedragen dan 5 m; 

c. Het afwijken mag de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen; 

d. Het afwijken leidt niet tot een onevenredige aantasting van de stedebouwkundige kwaliteit van de 

omgeving. 

7.5 Specifieke gebruiksregels 

7.5.1 Strijdig gebruik 

Onder strijdig gebruik in de zin van artikel 2.1. eerste lid onder c Wabo wordt in ieder geval begrepen het gebruik 

van de in de bestemming aangegeven gronden en de daarop voorkomende bouwwerken c.q. gebouwen of delen 

daarvan ten behoeve van: 

a. een bedrijfswoning, anders dan op grond van het bepaalde in 7.1 onder h is toegestaan; 

b. detailhandel, met uitzondering van internethandel en/of telefonische colportage en/of het bezorgen van 

door particulieren gekochte goederen. 

7.6 Afwijken van de gebruiksregels 

7.6.1 Afwijken bedrijven 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 7.1 onder 

a en toestaan dat bedrijven die niet zijn genoemd in Bijlage 5 staat van bedrijfsactiviteiten - Bedrijventerrein - 
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Industrie òf bedrijven die zijn opgenomen in één categorie hoger dan de maximaal toegestane categorie, zich 

binnen deze bestemming kunnen vestigen, mits wordt voldaan aan de volgende bepalingen: 

a. aangetoond wordt dat het bedrijf qua aard, omvang en milieuhinder vergelijkbaar is met de bedrijven die 

maximaal zijn toegestaan; 

b. hiertoe wordt advies ingewonnen bij een terzake deskundige. 

7.7 Wijzigingsbevoegdheid 

7.7.1 Wijziging milieucategorie 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming overeenkomstig artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 

op onderdelen wijzigen teneinde de aanduidingsgrens ter plaatse van de aanduiding "bedrijf tot en met categorie" 

en bijbehorende toegestane milieucategorie te verplaatsen of te laten vervallen, alsmede de milieucategorie te 

verhogen of te verlagen indien de afstand tot woningen daartoe aanleiding geeft bij sloop of nieuwbouw van 

woningen. 

7.7.2 Procedure wijziging 

Op de voorbereiding van een besluit wijziging als bedoeld in artikel 7.7.1 is de procedure van toepassing zoals 

vermeld in artikel 32.1 van het plan. 
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U hebt uw zaken goed geregeld, maar in uw bedrijf 
kan er altijd iets misgaan. Wij helpen u risico’s in kaart 
te brengen en bieden u vervolgens de meest ideale 
verzekeringsoplossing.

Over ons
Wij zijn ontstaan uit een samenwerking tussen Snelder 
Zijlstra Bedrijfsmakelaars en Veldsink Velten Groep. De 
unieke combinatie van kennis van bedrijfsmatig onroerend 
goed en kennis op het gebied van risicobeheersing 
zorgt ervoor dat wij in staat zijn onze relaties een 
verzekeringspakket op maat te bieden. Of het nu 
gaat om risico’s op het gebied van aansprakelijkheid, 
bedrijfscontinuïteit, vervoer, inkomen, pensioen etc.

Profiteer mee
Profiteer mee van deze unieke combinatie! Voor vragen, 
een oriënterend gesprek en/of een gratis polischeck kun u 
contact met ons opnemen!

Ons werkveld
• Gekwalificeerde en goed opgeleide medewerkers
• Advies op basis van onze kennis van uw bedrijf
• Kennis, ervaring en diep geworteld in de regio
• Snelle schadebehandeling
• Uitgebreide risicoanalyse

Contact opnemen?
053 485 22 55
info@snelderzijlstraverzekeringen.nl

snelderzijlstraverzekeringen.nl

Denken in oplossingen!

Daniël Nijhof
Directeur

Welke risico’s wilt u 
verzekeren en welke 

draagt u zelf? Wij 
stellen een uniek 

verzekeringspakket 
samen dat past bij 

uw situatie!

Optimaal
verzekerings
pakket!


