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ALGEMENE INFORMATIE 

Project gegevens 

Voor u ligt de technische omschrijving van het nieuwbouw project IJmuider Delta planfase 3. Deze projectfase 

bestaat uit 16 stuks nieuw te bouwen bedrijfsunits met een vrije hoogte van ruim 6 mtr. welke casco worden 

gebouwd en verkocht. Deze units worden gebouwd op grond van IJmuider Delta B.V. en door geleverd in 

eigendom aan de koper. Deze locatie heeft de bestemming Gemengd -1, bestemmingsplan Havengebied 

IJmuiden, zie website www.ruimtelijkeplannen.nl. Koper dient zelf te verifiëren of zijn beoogde gebruik past 

binnen het vigerende bestemmingsplan bij de gemeente Velsen. Aan de voorzijde van de units is voldoende 

ruimte om te parkeren waarbij elke unit is voorzien van een aantal parkeerplaatsen.  

Locatie 

Deze nieuw te bouwen bedrijfsunits zijn gesitueerd aan de Margadantstraat / Kruitenstraat te IJmuiden. Het 

project is nabij de Dokweg, deze weg dient als de hoofdingang van het havengebied van IJmuiden. 

Kadastrale grenzen 

De erfgrenzen staan aangegeven op de situatietekening. De maten op deze situatietekening zijn niet bindend 

en worden pas definitief bepaald na inmeting door het Kadaster. (na oplevering) Eventuele over- of ondermaat 

is niet verrekenbaar. 

Bodemkwaliteit: 

Op het bedrijventerrein IJmuider Delta is en bodemonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten hiervan is gebleken 

dat de grond geschikt is voor de voorgenomen bebouwing. 

Op de te realiseren bedrijfsruimten zijn van toepassing: 

  

- Algemene voorwaarde voor aannemingen in het bouwbedrijf 2013, (AVA 2013) herzien 
dec. 2014 

- Het bij de aanvraag geldende Bouwbesluit en de bouw verordening van de gemeente 
Velsen 

- Voorschriften van nutsbedrijven 
- Gemeentelijke verordeningen 

  

Koop- en aannemingsovereenkomst 

Op het moment dat u kiest voor de aankoop van een unit sluit u met IJmuider Delta B.V. een koopovereen-

komst voor de grond waarop de bedrijfsunit wordt gerealiseerd. U sluit met JSB Stolk Bouw en Ontwikkeling 

B.V. een aannemingsovereenkomst voor de bouw van de casco bedrijfsunit. Deze twee overeenkomsten zijn 

onverbrekelijk met elkaar verbonden. U verplicht zich hiermee tot het betalen van de koopsom en de aanneem-

som, terwijl IJmuider Delta B.V. zich als verkoper verplicht tot de levering van de grond en de aannemer tot de 

bouw van de bedrijfsunit. IJmuider Delta B.V. en JSB Stolk Bouw en Ontwikkeling B.V. houden het origineel 

van de getekende overeenkomsten. U ontvangt, evenals de notaris, een kopie van de ondertekende overeen-

komsten. De notaris kan aan de hand hiervan de akte van levering (ook wel transportakte genaamd) voor de 

eigendomsoverdracht opmaken. In de koop- en de aannemingsovereenkomst worden doorgaans een aantal 

opschortende voorwaarden opgenomen die zijn gekoppeld aan een opschortingsdatum. Dat is de datum waar-

op wij verwachten dat aan de voorwaarden zijn voldaan zodat levering van de grond kan plaatsvinden en daar-

na met de bouw kan worden begonnen. Rond de opschortingsdatum ontvangt u een bericht of de opschorten-

de voorwaarden zijn vervuld. Zijn de opschortende voorwaarden vervuld, dan zijn de koop- en de aannemings-

overeenkomst bindend. Zijn deze voorwaarden niet vervuld, dan zal een nieuwe opschortingsdatum worden 

voorgesteld.   

Vrij op naam  

De verkoopprijs (grondaankoop en aanneemsom) van de bedrijfsunits is in euro’s en ‘vrij op naam’ (v.o.n.) 

excl. BTW. 

De navolgende kosten zijn in de koop- en aanneemsom van de te realiseren bedrijfsruimten opgeno-

men: 

- De bouwkosten en de verzekering tijdens de bouw; 
- Alle in de technische omschrijving vermelde onderdelen; 
- Evt. stijging van loon- en materiaalkosten; 
- Aansluitkosten riolering; 
- Aansluitkosten nutsbedrijven; 
- Architect- en constructeurkosten; 
- Makelaarscourtage; 
- Legeskosten van de omgevingsvergunning conform aanvraag; 
- Notariskosten voor transportakte incl. kadastraal recht; 
- De parkeerplaatsen en infrastructuur buiten de rooilijnen van de te realiseren bedrijfsruim-

ten binnen het    
plangebied conform tekening. 

 
De navolgende kosten zijn niet in de koop- en aanneemsom van de te realiseren bedrijfsruimten opge-

nomen: 

- Financieringskosten, bouwrente, afsluitprovisie en kosten hypotheekakte en rente verlies 
tijdens de bouw; 

- Kosten t.a.v. meerwerk en optiepakketten; 
- Kosten t.a.v. milieuwetvergunning(en) en eventuele gebruikers eigen noodzakelijke ver-

gunningen, met  
bijbehorende legeskosten; 

- Aanvullende kosten t.a.v. vergunningen, zoals bouwvergunning afbouwpakket van de 
bedrijfseenheden; 

- Energielabel (betreft casco oplevering) 
- Omzetbelasting (BTW) 
- Kosten voor aansluiting en abonnementen van elektra, water en media.  
- Alle niet met name genoemde onderdelen/ kosten. 

 

Bouwvergunning en planning: 

De bouwvergunning is verleend. De bouw vangt aan nadat minimaal 60% van het project is verkocht. Bij ople-

vering zal er een opleveringsronde worden gemaakt waarbij eventuele gebreken of tekortkomingen worden 

gedocumenteerd. De opleverdatum zal ca. 2 weken van tevoren door verkoper worden gecommuniceerd. 

Betaling  

Bij het notarieel transport betaalt u de grondsom uit de koopovereenkomst. Nadat de grond getransporteerd is 

bij de notaris, krijgt u de aanneemsom gefactureerd in termijnen naar rato van de status van de bouw. Indien 

voor het transport van de unit termijnen zijn vervallen, dan worden deze in rekening gebracht op het moment 

van transport bij de notaris. 

Garantie 

De aannemer garandeert aan de opdrachtgever, met wie hij een overeenkomst tot bouw van een bedrijfspand 

is aangegaan, dat het bedrijfspand zal voldoen aan de garantienormen zoals deze zijn beschreven in het blad 

“garantiebepalingen” welke bij notariskantoor Roeda, Mascini en Smit Notarissen is gedeponeerd. 

Verzekering  

De opstallen dienen na oplevering door de eigenaren afzonderlijk verzekerd te worden. Tot de oplevering is de 

bouw verzekerd op basis van een CAR – polis van de aannemer. 

Aanvullende voorwaarden en bepalingen 

Met deze technische omschrijving vervallen eerdere publicaties, tekeningen, etc., anders dan deze technische 

omschrijving en de hierbij behorende bescheiden, zodat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. De 

tekst in deze technische omschrijving kan afwijken van de verkooptekeningen, waarbij de technische omschrij-

ving bepalend is. Met name wijzen wij op de artist’s impressions en plattegronden in de verkoopbrochure, 

waarvoor geldt dat deze slechts als sfeerbeeld kunnen worden gezien en niet als een afbeelding van het ge-

kochte. Deze technische omschrijving is nauwkeurig en met zorg opgesteld aan de hand van de laatst beken-

de gegevens en tekeningen verstrekt door gemeentelijke diensten, architect, constructeur en de overige advi-

seurs van dit plan. Echter ten aanzien van geringe architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigin-

gen, alsmede mogelijke afwijkingen die voort kunnen komen uit eisen en wensen van de overheden, nutsbe-

drijven en/of keuringsinstanties behoudt JSB Stolk Bouw en Ontwikkeling B.V. zich het recht voor om op of aan 

de unit die wijzigingen ten opzichte van de verkooptekeningen of deze technische omschrijving aan te bren-

gen, die technisch of architectonisch noodzakelijk zijn, mits deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waar-

de, kwaliteit en bruikbaarheid van de bedrijfsunit. Deze geringe afwijkingen zullen geen der partijen enig recht 

geven tot verrekening van mindere of meerdere kosten.  

Aan de (verkoop-) situatietekening kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot aangegeven 

maatvoeringen, exacte kavelgrootte, (toekomstige) omliggende en belendende bebouwingen, eventueel aan-

gegeven hoogten, indeling, inrichting en afwerking van niet tot de gekochte unit behorend gebied. Wijzigingen 

met betrekking tot de situering van groenstroken, open water, voet- en fietspaden, verlichting, opstelplaatsen, 

e.a. kunnen zich voordoen. Uitdrukkelijk wijzen wij erop dat tekeningen, voor zover niet behorend bij een be-

stemmingsplan c.q. uitwerkingsplan, geen juridische werking hebben, zodat daaraan geen rechten kunnen 

worden ontleend.   

De op de verkooptekeningen gestippeld weergegeven elementen en/of aangegeven alternatieven behoren niet 

tot de standaardlevering. De op de verkooptekeningen aangegeven maatvoeringen zijn circa maten waar geen 

rechten aan ontleend kunnen worden. De aangegeven maten kunnen afwijken door wandafwerkingen, aftim-

mering, etc. In verband met de nauwkeurige uitwerking van de details, constructies, maatvoering materialen, 

e.d. kunnen er kleine afwijkingen ontstaan ten opzichte van de nu vermelde gegevens. Deze geringe afwijkin-

gen geven geen aanleiding tot verrekening. De op de verkooptekeningen aangegeven maatvoering is niet 

geschikt voor opdrachten aan derden door koper(s).   

Standaard ruwbouw opties en individuele wijzigingen 

Tijdens de bouw kan, nadat de koopovereenkomst is gesloten, rekening worden gehouden met de standaard 

ruwbouwopties en individuele wensen van kopers/ huurders, mits deze tijdig bij de aannemer bekend zijn ge-

maakt. 

Er geldt evenwel en aantal voorwaarden die voor de koper bindend zijn: 

- Alle in opdracht van koper te verrichten werken dienen te passen in de planning en logistieke orga-

nisatie van de bouwstroom; 
- Door de koper gewenste werken dienen technisch uitvoerbaar te zijn, binnen de randvoorwaarden 

van de gemeentelijke bouwverordening en het bouwbesluit te passen en te voldoen aan de voor-
schriften gesteld door nutsbedrijven en brandweer; 

- Meerwerk wordt na opdracht conform een door opdrachtgever getekende overeenkomst incl. beta-
lingsregeling door de aannemer uitgevoerd. Alle afspraken gemaakt met de aannemer inzake wijzi-
gingen, verrekeningen, datum van oplevering en overige afspraken zijn slechts geldig nadat daar-
van een schriftelijke bevestiging is ontvangen. 
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Vereniging van eigenaars parkeerplaatsen “IJmuider Delta fase 3” 

Zoals gebruikelijk bij een bedrijventerrein zijn de parkeerplaatsen, inritten en groenvoorzieningen binnen het 

plangebied gesplitst in appartementsrechten. Kopers zijn automatisch lid van de vereniging van eigenaars die 

beheerd kan worden door een externe beheerder. Iedere eigenaar heeft stemrecht in de vereniging. Aan de 

vereniging is de Collectieve Belangen Vereniging gekoppeld om de kwaliteit van het buitenterrein te waarbor-

gen. 

Collectieve Belangen Vereniging (C.B.V.): 

Ter behartiging van de gemeenschappelijk belangen van eigenaren / huurders van de te realiseren nieuwbouw 

in de IJmuider Delta wordt iedere eigenaar/ gebruiker lid van de Collectieve Belangen Vereniging.  

Tijdens de ontwikkelingsfase van de IJmuider Delta is er voor gekozen om voor dit plangebied parkmanage-

ment toe te passen. Hiermee is de representativiteit, kwaliteit en veiligheid voor nu en de toekomst gewaar-

borgd.  

De bindende afspraken hierbij vastgelegd worden uitgevoerd en beheerd door de C.B.V. (Collectieve Belangen 

Vereniging). Hierbij moet u denken aan: reclame uitingen, parkeerbeleid, beveiliging van het gebied en de 

opstallen, schoonhouden van de openbare ruimte, onderhoud van straten en wegen. Overige afspraken waar-

mee de C.B.V. in de toekomst haar voordeel zou kunnen behalen zijn bijvoorbeeld inkoopvoordeel van afval-

verwerking, opstalverzekering, - glasbewassing, enzovoort. 

Iedere eigenaar c.q. gebruiker binnen het plangebied is ten aller tijden lid van deze C.B.V. Het door de leden 

gekozen dagelijks bestuur van de C.B.V. kan de tools t.a.v. parkmanagement naar haar oordeel bijsturen.  

Uiteraard kan de C.B.V. niet functioneren zonder financiën en ieder lid wordt geacht contributie bij te dragen 

aan de C.B.V. De hoogte van de contributie voor elk lid wordt door de algemene vergadering van de C.B.V. 

vastgesteld. De hoogte van de contributie kan wijzigen door besluiten van de algemene vergadering van de 

C.B.V. De C.B.V. 

De belangrijkste voordelen en bevoegdheden van het lidmaatschap van de C.B.V. zijn: 

- Het beheer van de gemeenschappelijke zaken, zoals het plein en de (gemeenschappelijke) par-
keerplaatsen in de ruimste zin des woord; 

- De zorg voor preventieve veiligheid onder meer door het opstellen van (spel)regels voor het gebruik 
van het gemeenschappelijke terrein; 

- Het vaststellen van de criteria waarbinnen reclame uitingen dienen te worden gerealiseerd; hierop is 
geanticipeerd in het ontwerp (opdat het geheel geen vlaggenschip gaat worden); 

- Collectieve camera beveiliging, eventueel gekoppeld aan een individuele beveiliging; 
- Beheer van de contributiegelden. 

Eventueel te behalen voordelen voor de C.B.V. naar de toekomst: 

- Het gemeenschappelijk inkoopvoordeel t.a.v. afvoer van afval via afvalverwerker; 
- Inkoopvoordeel voor deelname aan glasbewassing, waardoor de uitstraling van het geheel blijft 

gewaarborgd; 
- Collectieve opstalverzekering (lage premie); 

Het gezamenlijk regelen van zaken is voor elke koper voordeliger. Bovendien is er op deze manier de 

zekerheid dat het onroerend goed afdoende en uniform wordt onderhouden en zijn waarde behoudt. 

Mede door parkmanagement en de verplichte deelname in de C.B.V. is er de zekerheid dat het plange-

bied afdoende en uniform wordt onderhouden en beheerd. 

De C.B.V. is opgericht maar momenteel nog niet actief.    

Erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of  

bijzondere bedingen: 
 

In de akte van levering zullen alle bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of bijzondere 

bedingen worden opgenomen die betrekking hebben op het project en de omliggende grond. De koper is ver-

plicht er aan mee te werken dat bij de akte van levering alle door de verkoper nodig geoordeelde erfdienstbaar-

heden, kwalitatieve verplichtingen en/of bijzonder bedingen worden gevestigd respectievelijk worden opgelegd 

en aangenomen. Het betreft in ieder geval: 

- De erfdienstbaarheid van licht, inhoudende: de verplichtingen van de eigenaar van het dienende erf 
om te dulden, dat aan en in de op het heersende erf volgens het ten tijde van het passeren van de 
akte van levering bestaande bouwplan te bouwen of gebouwde opstallen (met inbegrip van aange-
boden uitbreidingsmogelijkheden, óók indien deze uitbreiding na de eerste bouwrealisatie wordt 
uitgevoerd) op kortere afstand van de grens van het dienende erf dan in de wet is toegestaan, ra-
men en lichten aanwezig zijn, zonder dat hiervoor een der in de wet genoemde beperkingen geldt; 

- De erfdienstbaarheid van in- en overbouw, inhoudende: de verplichting van de eigenaar van het 
dienende erf om te dulden, dat bij de uitvoering van het ten tijde van het passeren van de akte van 
levering bestaande bouwplan eventueel een op het heersende erf te bouwen of gebouwde opstal 
(met inbegrip van aangeboden uitbreidingsmogelijkheden, óók indien deze uitbreiding na de eerste 
bouwrealisatie wordt   uitgevoerd), gedeeltelijk op het dienende erf is gebouwd, casu quo hierboven 
uitsteekt, qasu quo de versnijdingen van de funderingen in het dienende erf zijn gelegen of de bij de 
op het heersende erf gebouwde opstal en toebehorende leidingen gedeeltelijk in het dienende erf 
zijn aangebracht. 

- De erfdienstbaarheid tot legalisering van de bouwkundige situatie, inhoudende: de verplichting van 
de eigenaar van het dienende erf om te dulden dat ter uitvoering van de eerste goedgekeurde bouw 
(met realisatie wordt uitgevoerd) eventueel met het buren- en/of eigendomsrecht strijdige situaties 
ontstaan, in stand gehouden worden, worden onderhouden en zo nodig hersteld of vernieuwd, 
zoals inankering, inbalking en dergelijke. 

- De erfdienstbaarheid van afvoer van regenwater en drop, inhoudende: de verplichting van de eige-
naar van het dienende erg om het overlopende water van de volgens de van het ten tijde van het 
passeren van de akte van levering bestaande bouwplan op het heersende erf te bouwen of   ge-
bouwde opstallen daken, goten, leidingen en putten te ontvangen. 
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SITUATIE 
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Plattegrond: 

BEGANE GROND 
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Plattegrond: 

VERDIEPING 
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Plattegrond: 

DAK 
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DOORSNEDE A– A 
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TECHNISCHE OMSCHRIJVING 

Bouwkundig peil  

Als peil P geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer, zoals op tekening aangegeven. Deze 

peilhoogte wordt in overleg met Zeehaven IJmuiden N.V. en de afdeling Bouw- &Woningtoezicht van de   

gemeente Velsen vastgesteld.  

Grondwerken 

In de IJmuider Delta wordt gewerkt met een z.g. gesloten grondbalans, d.w.z. dat alle te ontgraven en aan te 

vullen gronden binnen het terrein plaats vinden en er voor als nog geen externe aanvoer c.q. afvoer van   

gronden plaats gaat vinden.  

De aanleg van verhardingen, bestratingen en (hoofd)rioleringswerkzaamheden worden onder de verantwoor-

ding van de terreineigenaar / beheerder uitgevoerd.  

Graafwerkzaamheden 

De funderingen en sleuven van de buitenriolering worden ontgraven tot de vereiste aanlegdiepten.                

De ontgravingen onder de bestrating worden aangevuld met een zandlaag. 

Buitenriolering 

De buitenriolering wordt aangelegd volgens een gescheiden stelsel. Hemelwater afvoeren worden aangesloten 

op een infiltratiesysteem. 

Bestrating  

Voor de geasfalteerde rijwegen binnen het plangebied geldt een 30 km beleid. Bestrating van trottoirs, parkeer-

stroken en overig buitenterrein worden uitgevoerd in betonsteen (BKK) overeenkomstig bestaand naastgele-

gen straatwerk in de kleuren bruin voor de parkeervakken en geelbruin voor de overige bestrating.   

Beplanting 

In de daarvoor aangewezen groen borders aan de Kruitenstraat wordt projectmatig begroeiing aangebracht.  

Fundering 

De funderingsbalken en de begane grondvloer worden uitgevoerd in gewapend beton. De constructeur bepaalt 

de hoeveelheid toe te passen wapening. De in het werk te storten en het geprefabriceerde beton zal worden 

voorzien van de nodige sparingen, ankers, klossen, invoegers, schroefhulzen, bouten, beugels, mantelbuizen, 

doorvoerpluggen e.d. 

Vloeren 

Vloer b.g.g.: 

De in het werk gestorte betonnen industriële stofvrije begane grondvloer heeft een nuttige belasting van 1500 

kg/m². De bovenkant van de betonvloer wordt monoliet afgewerkt. Ter plaatse van de overheaddeuren worden 

in de vloer thermisch verzinkte hoeklijnen met aangelaste ankers aangebracht. 

Verdiepingsvloer unit 1 en 9: 

De verdiepingsvloer wordt vervaardigd uit holle prefab voorgespannen kanaalplaatvloeren. Deze verdiepings-

vloer is berekend tot een nuttige belasting van 250 kg/m². 

Dakvloer: 

Het dak wordt uitgevoerd met holle prefab voorgespannen kanaalplaatvloeren die direct op de dragende kalk-

zandsteen wanden worden gemonteerd. 

 

Hoofddraagconstructie 

De hoofddraagconstructie van de bedrijfsunits (unit scheidende binnenwanden) wordt uitgevoerd in onafge-

werkte kalkzandsteen elementen. 

De gevels t.p.v. de overheaddeuren van de units 2 t/m 8 en 10 t/m 16 worden uitgevoerd in bouwkundig staal 

welke wordt geconserveerd met een zinkfosfaatprimer met een gemiddelde laagdikte van 70 μm in de kleur 

Ral 7040(grijs).  

Gevels 

Sandwichgevelbekleding 

De buitengevel wordt uitgevoerd in een sandwich gevelbekleding welke wordt aangebracht op de hoofddraag-

constructie en op het bouwkundig staal en is voorzien van isolatie met een minimale Rc = 4,7 m²K/W. Deze 

gevelbekleding heeft een behandeling ondergaan conform de hiervoor geldende normen (weersinvloeden = 

zeeklimaat). De kleur is Ephyra, brons aan de buitenzijde en gebroken wit aan de binnenzijde.  

Zetwerk: 

De gevelbekleding wordt voorzien van de benodigde lekdorpels, dakrandprofielen en hoek- en aansluitprofie-

len in dezelfde kleur als de gevelbeplating. 

Metselwerk:  

De metselwerk gevels bestaan uit een spouwmuur met een kalkzandsteen binnenspouwblad in combinatie met 

isolatie, een luchtspouw en een buitenspouwblad van rood metselwerk. De gehele opbouw heeft een minimale 

Rc = 4,7 m²K/W. Het metselwerk wordt uitgevoerd in zogenaamd ‘schoon metselwerk’ en traditioneel gevoegd. 

De buitengevels worden voorzien van een aantal open stootvoegen ten behoeve van de afwatering en spouw-

ventilatie. In het gevelmetselwerk worden conform het advies van de constructeur en de baksteenleverancier 

dilataties aangebracht. Deze geveldilataties worden niet nader afgewerkt.  

Ter plaatse van de gevelopening van de uitbouw wordt een stalen geveldrager toegepast welke wordt gecon-

serveerd d.m.v. thermisch verzinken en poedercoaten in de kleur Ral 8017 (bruin). 

Daken  

Over de holle prefab voorgespannen kanaalplaatvloeren komt een afschot isolatielaag van polystyreen met 

een RC-waarde van minimaal Rc = 6.3 m²K/W en worden bevestigd volgens voorschriften van de fabrikant/

leverancier. Het gehele dak wordt voorzien van bitumineuze dakbedekking met een randafwerking. De daktrim 

wordt uitgevoerd in de kleur Ral 8017 (bruin). 

Binnenwanden 

De binnenwanden op de begane grond worden tot circa. 3220+peil uitgevoerd in onafgewerkte kalkzandsteen. 

Waarboven een houtskeletbouw (hsb) wand tot dak niveau. Deze hsb wand wordt in de entreehal zijde afge-

werkt met houten interieur delen. In deze wand worden drie glasopeningen geplaats voor daglichttoetreding in 

de hal. 

Ter plaatse van openingen worden betonnen- en/of stalen lateien toegepast. De wandaansluitingen worden 

volgens voorschriften van de fabrikant/leverancier uitgevoerd. 

Trappen en hekken units 1 en 9 

De verdiepingstrap wordt uitgevoerd in hardhout en is voorzien van een leuning. De treden zijn voorzien van 

een anti slip strip. De trap is fabrieksmatig eenmaal voorgelakt. Het hekwerk op de verdieping wordt uitgevoerd 

in gepoedercoat staal in de kleur antraciet en is voorzien van spijlen.  

 

Kozijnen, ramen en deuren 

Buitenkozijnen: 

Het buitenkozijn aan de voorzijde wordt uitgevoerd in een aluminium vliesgevelconstructie. De buiten en bin-

nenzijde worden voorzien van poedercoating met een laagdikte van 90 µm in de kleur Ral 8017 (bruin). De 

glasopeningen worden voorzien van blank isolatieglas HR ++. De entreedeur wordt voorzien van een drie-

puntssluiting en een dranger. Naast de entreedeur wordt een brievenbus geplaatst. De vliesgevelconstructie 

wordt voorzien van standaard beslag.  

Binnenkozijnen: 

De binnenkozijnen worden uitgevoerd in hardhout, in grondverf aan- en opgeleverd. 

Binnendeuren: 

De volspaan binnendeuren worden uitgevoerd in stompe uitvoering, voorzien van hpl (hardplastic) toplaag 

(kleur antraciet) en worden gemonteerd in de binnenkozijnen. Deze binnendeuren zijn niet voorzien van glas-

openingen. Daar waar wettelijk vereist worden de deuren brandwerend uitgevoerd met daarbij behorend hang 

en sluitwerk. 

Hang en sluitwerk: 

De binnendeuren worden voorzien van standaard beslag.  

Overheaddeur: 

De geïsoleerde overheaddeur wordt opgebouwd uit verzinkt stalen sandwichpanelen. De deur is elektrisch 

bediend en heeft een inrijhoogte van ca. 4.20 m. Tevens wordt de deur voorzien van lichtopeningen. De kleur 

aan de buitenzijde is Ral 1013 (lichtgeel) en aan de binnenzijde Ral 9002 (gebroken wit). Aansluiting stroom-

punt 400V niet inbegrepen i.v.m. casco oplevering. 

Beglazing  

Buitenbeglazing 

De buitengevelkozijnen worden voorzien van isolerend HR++ beglazing. Dit glas draagt bij aan de beperking 

van warmteverlies. Door toepassing van verschillende uitvoeringen van de beglazing zoals veiligheid en brand-

wering kan er tintverschil waarneembaar zijn in de beglazing.   

Binnenbeglazing 

In de vaste ramen van de begane grond en verdieping wordt veiligheidsglas geplaatst. 

Binnen riolering 

De binnenriolering wordt uitgevoerd in PVC of gelijkwaardig materiaal, afgedopt boven de begane grondvloer. 

Deze riolering wordt aangesloten op de buitenriolering. 

Per bedrijfsunit is rekening gehouden met de volgende aansluitpunten: 

- toilet begane grond 
- pantry begane grond (alleen unit 1 en 9) 
 

Goten en hemelwaterafvoeren 

Het hemelwaterafvoersysteem wordt uitgevoerd in PVC of gelijkwaardig waarbij de afvoer van hemelwater 

inpandig plaats vindt. Deze geïsoleerde inpandige hemelwaterafvoeren worden in het zicht geplaatst en aan-

gesloten op de buitenriolering. Het gehele gebouw wordt voorzien van spuwers conform voorschrift. 
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Waterinstallatie 

De loze koud waterleiding wordt vanaf de plaats van de watermeter gelegd naar de volgende aansluitpunten: 

- toilet begane grond (alleen unit 1 en 9) 
- pantry begane grond (alleen unit 1 en 9) 
 

Aansluitingen 

Meterkast: 

De meterkast krijgt een standaarduitvoering volgens voorschriften van de plaatselijke nutsbedrijven. In de 

meterkast zullen getrokken invoerbochten van PVC (nutsdoorvoeringen) t.b.v. de nutsbedrijven worden aange-

bracht.  

De achterwand wordt voorzien van een underlayment meterschot. 

De meterkast wordt voorzien van de standaard aansluitingen: 

- wateraansluiting 1,2 m3/h  
- elektra aansluiting 3 x 25 A 
- Media aansluiting 
- aarding 

 
Diversen  

Huisnummer aanduiding: 

De bedrijfsruimte beschikt over een huisnummeraanduiding in het glasvlak van de loopdeur in de aluminium 

vliesgevel.  

Bedrijfsreclame: 

U kunt uw bedrijfsreclame tonen op de wand in de entreehal of in nader overleg met de collectieve belangen-

vereniging (C.B.V) als onderdeel van het beleid in het parkmanagement IJmuider Delta. 

 

Opmerkingen 

De bedrijfsunits worden casco opgeleverd. 

Er worden standaard door de ontwikkelaar / aannemer geen werkzaamheden verricht ten aanzien van: 

- binnen schilderwerk; 
- binnen rioleringen anders dan omschreven; 
- waterleidingen anders dan omschreven; 
- afwerking wanden; 
- afwerking plafonds; 
- afwerking vloeren; 
- dekvloer verdiepingsvloer 
- sanitair; 
- tegelwerk; 
- elektra; 
- ventilatie; 
- verwarming; 
- koeling; 
- zonwering; 
- inbraaksignalering; 
- pv panelen 
- overige niet omschreven. 

 
Deze technische omschrijving en bijbehorende verkooptekeningen zijn onder voorbehoud van wijzigin-

gen. 

Bouwnummer Voorlopige kadastrale 

perceel grootte 

Bruto vloerop-

pervlak begane 

grond 

Bruto vloeropper-

vlakverdieping 

Parkeer-

plaatsen 

Inrit Groenvoor-

ziening 

Koopsom V.O.N.  

Excl. BTW 

Straatnaam + huisnummer 

         

Unit 1 262 m2 249 m2 29 m2 5 st. 31 m2  -  €          549.000,-  Vissershavenstraat 2 

Unit 2 170 m2 166 m2  - 3 st. 20 m2  -  €          323.500,-  Margadantstraat 72 

Unit 3 163 m2 160 m2  - 3 st. 22 m2  -  €          312.000,-  Margadantstraat 76 

Unit 4 168 m2 164 m2  - 3 st. 22 m2  -  €          319.500,-  Margadantstraat 80 

Unit 5 162 m2 158 m2  - 3 st. 22 m2  -  €          307.500,-  Margadantstraat 84 

Unit 6 163 m2 160 m2  - 3 st. 22 m2  -  €          312.000,-  Margadantstraat 88 

Unit 7 157 m2 154 m2  - 3 st. 22 m2  -  €          299.500,-  Margadantstraat 92 

Unit 8 156 m2 152 m2  - 3 st. 22 m2  -  €          296.500,-  Margadantstraat 96 

Unit 9 292 m2 278 m2 29 m2 7 st. 53 m2 57 m2  €          605.000,-  Vissershavenstraat 6 

Unit 10 158 m2 155 m2  - 3 st. 52 m2 42 m2  €          310.000,-  Kruitenstraat 55 

Unit 11 164 m2 159 m2  - 3 st. 48 m2 42 m2  €          318.000,-  Kruitenstraat 59 

Unit 12 158 m2 154 m2  - 3 st. 47 m2 42 m2  €          308.000,-  Kruitenstraat 63 

Unit 13 162 m2 158 m2  - 3 st. 48 m2 42 m2  €          316.000,-  Kruitenstraat 67 

Unit 14 157 m2 153 m2  - 3 st. 48 m2 44 m2  €          306.000,-  Kruitenstraat 71 

Unit 15 157 m2 153 m2  - 3 st. 52 m2 43 m2  €          306.000,-  Kruitenstraat 75 

Unit 16 162 m2 158 m2  - 3 st. 51 m2 34 m2  €          316.000,-  Kruitenstraat 79 

Oppervlakten en koopsom 
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Optie 1: Casco toilet  € 3.950,- excl. BTW 

• Kalkzandsteen wanden 

• Hardhouten deurkozijn incl. HPL deur en hang en sluitwerk 

• Dakconstructie bestaande uit houtenbalklaag incl. dakbeschot en  boeideel afwerking 

• Inbouwreservoir incl. wateraansluiting en reservoir omtimmering 

Ruwbouw optie 1 
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Ruwbouw optie 2 
 

Optie 2: Casco kantine, entresolvloer en toilet   € 29.500,- excl. BTW 

• Kalkzandsteen wanden (onafgewerkt)       •       Houten boeideel t.b.v. vloerrand, in grondverf opgeleverd 

• Hardhouten deurkozijnen gegrond incl. HPL deuren     •       Stalen trap v.z.v. poedercoating kleur zwart en roostertreden thermisch verzonken 

 en hang en sluitwerk          •       Stalen randbeveiliging met laad en los sectie v.z.v. poedercoating kleur zwart 

• Verdiepingsvloer uitgevoerd in kanaalplaatvloer     •       Inbouwreservoir incl. wateraansluiting en reservoir omtimmering 

 Dikte nader te bepalen fabrikant vloerbelasting 250 kg/m²   •       Riolering en loze waterleiding t.b.v. pantry en toilet 

• Zandcementdekvloer op de verdiepingsvloer 50 mm dik          
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Ruwbouw optie 3 
 

Optie 3: Casco kantine, kantoor en toilet   € 34.500,- excl. BTW 

• Kalkzandsteen wanden (onafgewerkt)       •       Houten boeideel t.b.v. vloerrand, in grondverf opgeleverd 

• Hardhouten (deur)kozijnen gegrond incl. HPL deuren     •       Hardhouten dichte verdiepingstrap v.z.v. anti slip strip fabrieksmatig één maal gelakt 

 en hang en sluitwerk          •       Stalen spijlenhekwerk v.z.v. poedercoating kleur zwart 

• Verdiepingsvloer uitgevoerd in kanaalplaatvloer     •       Inbouwreservoir incl. wateraansluiting en reservoir omtimmering 

 Dikte nader te bepalen fabrikant vloerbelasting 250 kg/m²   •       Riolering en loze waterleiding t.b.v. pantry en toilet 

• Zandcementdekvloer op de verdiepingsvloer 50 mm dik    •       Raamkozijn op de verdiepingsvloer v.z.v. veiligheidsglas     
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COLOFOON 
 

OPDRACHTGEVER 

Zeehaven IJmuiden NV 

Halkade 4 

1976 DC IJmuiden  

e-mail: info@zeehaven.nl 

tel: +31 (0)255 547000  

GRONDEIGENAAR 

IJmuider Delta B.V. 

Halkade 4 

1976 DC IJmuiden  

 

ONTWIKKELING EN REALISATIE 

JSB Stolk Bouw en Ontwikkeling B.V. 

Havenkade 100 

1973 AM IJmuiden  

e-mail: info@jsbstolkbv.nl 

tel: +31 (0)255 520259 

VERKOOP 

Brantjes Velsen 

Marktplein 40 

1972 GC IJmuiden  

e-mail: velsen@brantjes.nl 

tel: +31 (0)255 700201 

PROJECTNOTARIS 

Roeda netwerk notarissen 

Velserbeel 1 

1981 LA Velsen-Zuid  

e-mail: kantoor@roedanotaris.nl 

tel: +31 (0)255 547547 
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