
BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW
DE GROENE KOPLOPER

V e r k o o p b r o c h u r e  



Circulair, energieneutraal, milieu-
vriendelijk, betaalbaar en fiscaal 
vriendelijk. Dit is de basis waarop 
wij in een houtskelet bouwsys-
teem bedrijfsverzamelgebouwen 
ontwerpen en bouwen.

Bouwsysteem

S m a r t  C o m f o r t  H o m e  P r o j e c t  O n t w i k k e l i n g

Circulair

Energieneutraal

Milieu vriendelijk

Betaalbaar

Fiscaal vriendelijk



L o c a t i e

Rooilijn 5m uit kavelgrens

4m

4m

5m

4m

Kavel 08.02.C
3.829 m2

Bouwhoogte 10 m
Milieucat. 3.2
Grondprijs  138,- / m2

61,54

50



Ondernemen op een economische
toplocatie langs de A28 en A50.

Bron: bedrijvenparkh2o.nl

Mapbox.com

Bedrijvenpark H2O is direct gelegen aan de 
A28 en A50 en daardoor perfect bereikbaar. 
H2O biedt alle ruimte om te ondernemen 
voor kleine en middelgrote bedrijven in de 
economisch sterke regio Zwolle. Hoog-
staande voorzieningen zoals een glasvezel 
netwerk en een actief parkmanagement, 
maken Bedrijvenpark H2O een ideale 
locatie voor lokaal en regionaal georiën-
teerde bedrijven.

O n d e r n e m e n  o p  e e n  t o p l o c a t i e



D e  G r o e n e  K o p l o p e r

Bedrijfsverzamelgebouw de 
Groene Koploper op bedrijven-
terrein H2O te Hattemerbroek is 
klaar voor de toekomst. Flexibel in 
te delen als kantoor, werkplaats of 
showroom. 

Het bedrijfsverzamelgebouw 
zal bestaan uit 17 units 
variërend van 108 m2 tot 296 m2. 

Verkoopprijzen vanaf € 124.500 
ex BTW VON. 

3250+3250+3250+3250+3250+3250+



D e  G r o e n e  K o p l o p e r



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 en data aansluiting; geheel volgens
de geldende eisen van de nutsbedrijven.

Sanitair / vuilwaterafvoer
De bedrijfsunits worden standaard voorzien
van een afgedopte toiletafvoer op een
vaste plek t.p.v. de begane grond met 
een aansluiting op het gemeentelijk riool.

Riolering
De riolering wordt uitgevoerd in slagvast
PVC. De afvoer van het vuilwater zal
worden aangesloten op het
gemeente-riool conform de geldende
voorschriften van de gemeente. De
hemelwaterafvoeren ten behoeve van het
platte dak gaan buitenlangs. De positie
zal nader worden bepaald. 

Binnenwanden
De binnenwanden tussen de
bedrijfs-units worden uitgevoerd in
houtskeletbouw wanden
Opbouw: brandwerende bekleding, 
15 mm OSB vol hout liggers en staanders 
240 mm, cellulose isolatie, 15 mm OSB en 
brandwerende bekleding.
 

T e c h n i s c h e  I n f o r m a t i e



Mapbox.com

T e c h n i s c h e  I n f o r m a t i e

Wateraansluiting
De bedrijfsunits kunnen optioneel worden
voorzien van een wateraansluiting in de 
meterkast.

Electra
De bedrijfsunits worden voorzien van een
elektra aansluiting 3x 25A tot in de meter-
kast. Zonnepanelen zijn optioneel mogelijk.

Buitenterrein
Het terrein, alsmede de in-/ uitrit worden
verhard (zoals op tekening aangegeven)
door het aanbrengen van een bestrating
van grasbetontegels in de kleur grijs
(aangebracht op een laag puingranulaat).
Voorlangs en aan de rechterzijde wordt een
beukenhaag geplant met een hoogte van
750 mm.

Diversen
Het terrein is ruim opgezet met voor
elke unit minimaal 2 parkeerplaatsen,
voldoende groenvoorziening voor een
prettige werkomgeving. 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.

Grondwerk/ fundering
Het grondwerk annex de fundering
wordt naar aanleiding van het grond 
mechanisch advies bepaald door de 
constructeur. Eventueel toepassing van 
ecopalen.



T e c h n i s c h e  I n f o r m a t i e

Draagconstructie
De draagconstructie van het gebouw
bestaat uit houtskeletbouw wanden voor-
zien van houten gevelbekleding en CLT- 
vloeren. De buitengevel heeft een Rc 
waarde van 8,5 m2K/W die geheel 
vervaardigd wordt volgens berekening 
en tekening van de constructeur. Elke 
bedrijfsunit wordt kolomvrij overspannen.

Bedrijfsvloer / dak
De begane grondvloer is geschikt voor een
maximaal toelaatbare vloerbelasting van
1250 kg per m2. De CLT-verdiepingsvloeren
van de units, hebben een maximaal toelaat-
bare vloerbelasting van 250 kg/m2. De 
begane grond vloer heeft een totale Rc 
waarde van 6,0 m2K/W. Het dak wordt uit-
gevoerd in CLT platen onder afschot gelegd 
voorzien een 2 laagse bitumineuze dakbe-
dekking voorzien van isolatie. Het dak heeft 
een Rc waarde van 6,0 m2K/W.



T e c h n i s c h e  I n f o r m a t i e

Vloerafwerking
De eerder omschreven begane grondvloer
zal d.m.v. een monolithische druklaag 
worden afgewerkt ter plaatse van de units 
met sectionaldeuren units met kantoor of 
winkelfunctie worden op de begane grond 
voorzien van een cementdekvloer. 

Buitenkozijnen en deuren
De buitenkozijnen worden uitgevoerd in
hardhout en het aangebrachte hang- en
sluitwerk voldoet aan weerstandsklasse 2,
dit zijn kozijnen met terugname garantie.
Voorzien van isolerende triple beglazing. 

De overheaddeuren van de afzonderlijke
bedrijfsunits worden vervaardigd van 80
mm dikke geïsoleerde verzinkt stalen
sandwichpanelen in kleur. De overhead-
deuren zijn voorzien van 4-voudige Full 
vision glasvakken. Deze deuren zijn 
elektrisch bedienbaar. De overheaddeuren 
hebben een breedte van ca. 3,60 meter en 
zijn ca. 3,25 meter hoog. Alle bedrijfsunits 
zijn standaard voorzien van een loopdeur 
naast de overheaddeur. De kantoorunits 
hebben geen overheaddeur.



Unieke fiscale voordelen door
hoge duurzaamheidsscore

Mapbox.com

Het gebouw krijgt een GPR gebouw certifi-
caat van een 8 of hoger. Een ongekend hoog 
cijfer voor dit type utiliteitsbouw. Het biedt 
de eigenaar vele voordelen. Zo heeft de eige-
naar recht op de Milieu Investeringsaftrek 
waardoor de aanschaf van een bedrijfsunit 
fiscaal zeer voordelig wordt. Ook voor uw 
lening heeft het GPR-certificaat voordelen 
o.a. een lagere hypotheekrente.

Daarnaast maakt de duurzaamheidsscore 
het mogelijk om in aanmerking te komen 
voor een groenhypotheek met lagere rente 
en betere voorwaarden. 
Er is een aanzienlijke besparing te behalen. 
Zo wordt een bedrijfsunit van De Groene 
Koploper ook financieel zeer interessant.

F i s c a l e  v o o r d e l e n  



C o n t a c t

Heeft u interesse in de aankoop van 
een bedrijfsunit? Of wilt u meer 
informatie over dit unieke project.
Neem dan gerust contact met ons 
op. Wij beantwoorden graag uw 
vragen.

info@smartcomforthome.nl

0522 - 46 40 86

Oude Rijksweg 221A 
7954 EH Rouveen

www.smartcomforthome.nl
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de eigenaar vele voordelen. Zo heeft de eige-
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Daarnaast maakt de duurzaamheidsscore 
het mogelijk om in aanmerking te komen 
voor een groenhypotheek met lagere rente 
en betere voorwaarden. 
Er is een aanzienlijke besparing te behalen. 
Zo wordt een bedrijfsunit van De Groene 
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U kunt aan de informatie in deze verkoopbrochure 
geen rechten ontlenen. Evenmin kan Smart 
Comfort Home aansprakelijk worden gesteld voor 
onjuiste en/of onvolledige informatie welke 
wellicht in deze brochure zou voorkomen.

Alle informatie en gegevens uit deze 
verkoopbrochure mogen zonder onze 
nadrukkelijke schriftelijke toestemming niet 
worden vermenigvuldigd of gepubliceerd.

D i s c l a i m e r
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