TE HUUR
SCHIPHOL LOGISTICS PARK
HANEDAWEG ONG
ROZENBURG

Deze ontwikkeling van kleinschalige logistieke units omvat in totaal 13.289 m² v.v.o. warehouse, 1.821 m² v.v.o.
mezzanine, 2.346 m² v.v.o. kantoorruimte en 105 parkeerplaatsen op eigen terrein.
Het object kan worden verdeeld in maximaal negen zelfstandige units, waarvan sommige met elkaar verbonden
kunnen worden zodat grotere gecombineerde units ontstaan. Elke unit heeft minstens twee loading docks en een
overheaddeur. Door de ligging en de unitomvang is dit object uniek in zijn soort.

Locatie

Dit logistieke complex bevindt zich op het Schiphol Logistics Park (SLP), ten
zuiden van Schiphol Airport. Het park maakt deel uit van de DGVS-zone
(Document-Free Goods Tracking System), het ligt op korte afstand van het
vrachtgebied van Schiphol en de Amsterdamse haven is binnen 20
autominuten te bereiken.
Het parkmanagement zorgt voor een duurzaam onderhoud van de site. Al
deze factoren maken dat luchthavengerichte dienstverleners, expediteurs en
vervoerders dit hoogwaardige park als een triple A-locatie beschouwen.
Bedrijven die al voor SLP hebben gekozen zijn o.a. Rapid Logistics, Kuehne +
Nagel, Expeditors, Bonded Services, Interxion, IWS, Thomsen Select, ML
Milestone Logistics en Seko Logistics.

Bereikbaarheid

Ligging t.o.v. snelweg
Schiphol Logistics Park is zeer goed bereikbaar. Het bevindt zich onmiddellijk
ten oosten van de A4, dichtbij de A5 en de A9 en bij de afslag Hoofddorp. Het
park heeft ook eigen opritten naar de N201, die het park direct verbinden met
de A4 en de bloemenveiling in Aalsmeer.
Ligging t.o.v. luchthaven
Schiphol Logistics Park ligt dichtbij de treinstations Hoofddorp en Schiphol.
Treinverbindingen van Amsterdam Centraal naar diverse bestemmingen in
Nederland en Europa (o.a. Brussel, Parijs, Frankfurt) zijn uitstekend.
Mogelijkheden met de bus zijn: lijn 340: bushalte SLP/Naritaweg, Rozenburg
en lijn 181/191, bushalte Kruisweg 365, Rozenburg.
Ligging t.o.v. rail terminal
Het park ligt in de nabijheid van Schiphol Airport.

Vloeroppervlakte

De totaal verhuurbare vloeroppervlakte van het gebouw bedraagt circa
17.456 m² v.v.o, waarvan 13.289 m² v.v.o. warehouse, 1.821 m² v.v.o.
mezzanine en 2.346 m² v.v.o. kantooroppervlakte, in units vanaf
circa 1.604 m².

Parkeren

Voorzieningen

Unit

Warehouse
m² v.v.o.

Mezzanine
m² v.v.o.

Kantoor bg +
1e verd m²
v.v.o.

p.p.

Unit A

1.825

294

243

12

Unit B

1.214

179

212

9

Unit C

1.214

179

212

9

Unit D

1.214

179

212

9

Unit E

1.214

179

212

9

Unit F

1.214

179

212

9

Unit G

2.019

226

423

19

Unit H

1.372

203

310

14

Unit I

2.003

203

310

15

Aantal parkeerplaatsen bij object: 105.
Parkeervoorzieningen:
• elke unit beschikt over een aantal parkeerplaatsen direct voor de unit, 105
plaatsen;
• de resterende parkeerplaatsen bevinden in de parkeergelegenheid tussen
unit G en H.

Het object zal worden opgeleverd inclusief:
Bedrijfsruimte:
- vrije hoogte: circa 8,7 meter;
- vloerbelasting maximaal 3.500 kg per m²;
- vloerbelasting mezzanine circa 500 kg per m²;
- minimaal 2, maximaal 4 loading docks per unit 3 x 3 m;
- 1 overhead deur per unit 3,6 x 4,5 m;
- truck court 36 meter;
- LED verlichting;
- verwarming d.m.v. gasheaters;
- krachtstroom 380V;
- tussenmeters voor gas, voor elektriciteit en water worden per unit
aansluitingen aangevraagd.

Kantoorruimte:
- vloerbelasting circa 400 kg per m²,
- pantry;
- systeemplafonds voorzien van LED verlichting;
- kabelgoten;
- verwarming (d.m.v. radiatoren/convectoren);
- sanitaire voorzieningen;
- mechanische ventilatie.

Buitenterrein:
- het voorterrein is omheind en af te sluiten middels schuifpoorten.

Huurprijs

Bedrijfsruimte
EUR 85,- per m² v.v.o. per jaar, te vermeerderen met BTW.
Entresol
EUR 35,- per m² v.v.o. per jaar, te vermeerderen met BTW.
Kantoorruimte
EUR 135,- per m² v.v.o. per jaar, te vermeerderen met BTW.
Parkeren op eigen terrein
EUR 750,- per plaats per jaar, te vermeerderen met BTW.

Huurprijsaanpassing

Huurtermijn

Verlengingstermijn

Opzegtermijn

Betalingen

Jaarlijks, 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).

Minimaal 5 jaar.

Met aansluitende perioden van telkens 5 jaar.

12 maanden.

Huur en BTW per kwartaal vooruit.

Zekerheidsstelling

Bankgarantie ter grootte van drie maanden huur, servicekosten en BTW.

Overige condities

Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor
Onroerende Zaken (ROZ) model februari 2015.

Aanvaarding

Meer informatie

Per Q4 2019.
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Over Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) is wereldwijd toonaangevend
op het gebied van professional services in commercieel vastgoed.
Als strategisch adviseur creëert de organisatie duurzame
ondernemingswaarde door opdrachtgevers te begeleiden bij het
formuleren van de best mogelijke vastgoedbeslissingen en –
oplossingen èn verantwoordelijkheid te nemen voor de realisatie
ervan. Cushman & Wakefield is een van de grootste strategisch
adviseurs in commercieel vastgoed ter wereld met circa 51.000
medewerkers verspreid over ongeveer 400 kantoren in 70 landen.
In 2018 realiseerde de organisatie een omzet van $8,2 miljard met
kernactiviteiten zoals property, facility en projectmanagement,
leasing, capital markets, valuations en andere dienstverlening.
Meer informatie vindt u op www.cushmanwakefield.nl en via
LinkedIn.

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om
in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten
worden ontleend.
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