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Hondiusstraat (ong) Arnhem 

 
 

 

 

 

Algemeen Unieke kans! Op het bedrijventerrein Rijnpark op de hoek 

Hondiusstraat/Mercatorweg worden 11 bedrijfspanden ontwikkeld voor de verkoop. 

De bedrijfspanden zijn onder andere geschikt voor gebruik als werkplaats, productie, 

showroom en/of opslagruimte. 

 

Kadastrale gegevens Gemeente  : Arnhem 

Sectie   : D 

Perceel   : 5746 (nog te splitsen) 

 

Vloeroppervlakte Voor de verkoop zijn de volgende bedrijfspanden beschikbaar: 

 

object  begane grond  verdieping totaal perceeloppervlakte  

  m² BVO m² BVO m² BVO ca. m² 

1 600 100 700 1.210 

2 500 100 600 735 

3 300 50 350 445 

4 900 200 1.100 1.855 

5 700 200 900 1.220 

6 700 200 900 1.500 

7 400 100 500 650 

8 400 100 500 730 

9 400 50 450 530 

10 400 50 450 585 

11 1.000 150 1.150 1.775 

 

In overleg zijn er ook andere varianten en oppervlakten bespreekbaar. 

De weg zoals aangegeven op bijgevoegde tekening zal mandelig zijn. Het mandelige 

perceeel heeft een oppervlakte van totaal ca. 1.194 m². 

 

Vrije hoogte Ca. 7 meter. 

 

Vloerbelasting Begane grond  : Ca. 2.500 kg/m² 

Eerste verdieping : Ca. 400 kg/m² 
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Opleveringsniveau De bedrijfspanden worden casco opgeleverd conform bijgesloten technische 

omschrijving, doch voorzien van de navolgende voorzieningen: 

- Meterkast met aansluiting voor elektra (3x 25a) en water; 

- Rioolaansluiting; 

- Voorbereiding vloerverwarming op de begane grond; 

- Basis verlichting (led); 

- Elektrisch bedienbare overheaddeur (b: 4 meter, h: 4,2 meter). 

 

Afbouw op maat is bespreekbaar. 

 

Locatie De bedrijfspanden zullen worden gebouwd op de hoek Hondiusstraat/Mercatorweg 

op het bedrijventerrein ‘Rijnpark’ in Arnhem. De locatie is zeer gunstig gelegen 

binnen 5 autominuten van de A325 en A12 en het stadscentrum. 

 

Parkeren Bedrijfspand 1    : 21 parkeerplaatsen 

Bedrijfspand 2    :   8 parkeerplaatsen 

Bedrijfspand 3    :   4 parkeerplaatsen 

Bedrijfspand 4    : 28 parkeerplaatsen 

Bedrijfspand 5    : 22 parkeerplaatsen 

Bedrijfspand 6    : 24 parkeerplaatsen 

Bedrijfspand 7    :   6 parkeerplaatsen 

Bedrijfspand 8    : 11 parkeerplaatsen 

Bedrijfspand 9    :   6 parkeerplaatsen 

Bedrijfspand 10  :   9 parkeerplaatsen 

Bedrijfspand 11  : 24 parkeerplaatsen 
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Bestemming De locatie valt onder het vigerende bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein 

Westervoortsedijk’ met bestemming bedrijven tot en met categorie 3 van de Lijst van 

Bedrijfsactiviteiten.  

 

Informatie inzake gebruiksmogelijkheden en voorschriften is te verkrijgen via ons 

kantoor of bij de gemeente Arnhem, dan wel via de website 

www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Koopprijzen Bedrijfspand 1    : €    850.000.--, v.o.n., te vermeerderen met BTW 

Bedrijfspand 2    : €    675.000.--, v.o.n., te vermeerderen met BTW  

Bedrijfspand 3    : €    395.000.--, v.o.n., te vermeerderen met BTW 

Bedrijfspand 4    : € 1.295.000.--, v.o.n., te vermeerderen met BTW 

Bedrijfspand 5    : € 1.050.000.--, v.o.n., te vermeerderen met BTW 

Bedrijfspand 6    : € 1.125.000.--, v.o.n., te vermeerderen met BTW 

Bedrijfspand 7    : €    550.000.--, v.o.n., te vermeerderen met BTW 

Bedrijfspand 8    : €    585.000.--, v.o.n., te vermeerderen met BTW 

Bedrijfspand 9    : €    495.000.--, v.o.n., te vermeerderen met BTW 

Bedrijfspand 10  : €    515.000.--, v.o.n., te vermeerderen met BTW 

Bedrijfspand 11  : € 1.295.000.--, v.o.n., te vermeerderen met BTW 

 

In verband met de nog altijd stijgende bouwprijzen zijn bovengenoemde 

koopprijzen richtprijzen.  

 

Aanvaarding In overleg, streefdatum 1ste kwartaal 2023. 

 

Vastlegging koop 

 

 

De koop zal worden vastgelegd door middel van een koop-/ 

aannemingsovereenkomst 

 

Projectnotaris 

 

 

Olenz Notarissen te Veenendaal. 

 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Bijzonderheden: Onderhavige ontwikkelingslocatie maakt deel uit van het voormalig ‘Bilitonterrein’. 

De locatie is gesaneerd volgens de IBC methode (Isoleren Beheersen en 

Controleren). De locatie is omringd door een waterdichte wand, om de toevoer van 

regenwater te voorkomen is er een folie op de vervuilde grond aangebracht. Op het 

folie is een schone laag zand aangebracht waarop men kan bouwen.  

 

De voormalige verkoper heeft een eeuwig durende nazorgverplichting waarvan de 

(financiële)nakoming word verzekerd door een onafhankelijke stichting. 

  

Wij en verkoper informeren u graag nader. 
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Foto’s 
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Plattegronden 
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Locatie 
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Contactgegevens 

 
 

Nadere informatie 

en/of bezichtiging: 

DK MAKELAARS 

 

ARNHEM 

 Vossenstraat 6 (Rozet Centre) 

 6811 JL Arnhem 

 

 (026) 363 84 94 

 

 info@dkmakelaars.nl 

 

 www.dkmakelaars.nl 

 

 Routebeschrijving 

 

 

NIJMEGEN 

 Jonkerbosplein 52 

 6534 AB Nijmegen 

 

 (024) 203 70 60 

 

 info@dkmakelaars.nl 

 

 www.dkmakelaars.nl 

 

 Routebeschrijving 

 

 

CORRESPONDENTIE 

Postbus 4110 

6803 EC Arnhem 

 

VOLG ONS OOK OP 

 

    

 

026-3638494
mailto:info@dkmakelaars.nl
http://www.dkmakelaars.nl/
https://goo.gl/maps/N6XF97un5J5oMZN57
024-2037060
mailto:info@dkmakelaars.nl
http://www.dkmakelaars.nl/
https://goo.gl/maps/BqBAXGDmzhyAJqZA7
https://www.linkedin.com/company/dk-makelaars/
https://twitter.com/DKmakelaars

