
Bouwen voor de toekomst
De bouwwerkzaamheden van Storage Center 
Aalsmeer zijn inmiddels in volle gang.  
Vanaf maandag 22 Augustus 2016 zal de 
verkoop bij de makelaars aanvangen.
De oplevering staat gepland voor  
eind November 2016.
Storage Center Aalsmeer is een  
ontwikkeling van Holland Vastgoed Groep. 

Alle ruimte
Mede dankzij de 8 meter hoge 
opslagunits heeft u alle ruimte 
om uw unit in te richten zoals 
u wilt.

Concurrerende prijzen
Wij maken het eenvoudig om uw 
bedrijf of  gezinssituatie flexibel 
te houden, en dat allemaal  tegen 
concurrerende prijzen

Realisatie, planning en verkoop

Altijd genoeg ruimte, 
wanneer u het nodig heeft

Concurrerende prijzen

Centraal gelegen

storagecenteraalsmeer.nl

Storage Center Aalsmeer
Aalsmeerderweg 47  |  1432 CG Aalsmeer

www.storagecenteraalsmeer.nl
www.facebook.com/storagecenteraalsmeer

Opslagunits te koop en te huur!



Altijd voldoende ruimte

Daarnaast zijn de units ruim opgezet. 
Zo zijn er opslagunits met verschillende 
vloeroppervlaktes beschikbaar, waarbij u 
beschikt over een hoogte van maar liefst 8 
meter hoog. 

Dankzij de gunstige prijsstelling is het ook 
een ideaal investeringsobject. Tussen de 
units is voldoende ruimte om te  
kunnen manoeuvreren. 

Kortom, of u nu een ondernemer bent die 
zijn (winkel)voorraad wil opslaan, of een 
particulier die op zoek is naar een plek voor 
de caravan, oldtimer of waardevolle  
huisraad, Storage Center Aalsmeer biedt 
altijd voldoende ruimte. 

Storage Center Aalsmeer wordt gebouwd 
van hoogwaardige en duurzame materialen. 
De opslagunits zijn grotendeels uitgevoerd 
in gasbeton, zo houdt uflflexibiliteit om de 
ruimte te vergroten en/of te verkleinen.  
De gevel wordt voorzien van een zilvergrijze 
en antraciete gevelbeplating. 

Door de combinatie van de verschillende 
materialen krijgt het gebouw een  
eigentijdse uitstraling en zijn de units 
verder onderhoudsarm.

De vloeren in alle units zijn van gewapend 
beton en zijn geschikt voor een belasting 
tot 1.500 kg/m2.

Ruimte is schaars, vooral in de Randstad. Storage Center Aalsmeer biedt de perfecte oplossing. 
Het complex is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend. 

Altijd voldoende ruimte 
wanneer je het nodig hebt

Altijd uitbreidbaar
De mogelijkheid is er om een ver-
diepingsvloer in te bouwen, zo creëert 
U direct bijna het dubbele aantal m2.
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Wij leveren de opslagunit casco maar toch met een ruim  
opleveringsniveau op. Zo heeft U de mogelijkheid om uit  
diverse opties uw unit geheel naar wens samen te stellen. 
Zo heeft u altijd een unit die geheel op uw wensen aansluit.

Zie hiervoor de separate Optie-Meerwerk lijst.

Een opslagunit kopen bij Storage Center Aalsmeer is een 
goede investering, zowel voor eigen gebruik, opslagruimte en 
als belegging. De opslagunits hebben een lage koopprijs en er 
bestaat een interessant fiscaal voordeel (investeringsaftrek), 
adviseer hiervoor bij uw belastingadviseur. 

Het complex wordt gerealiseerd met duurzame materialen met 
veelal 10 jaar standaard garantie. Na oplevering wordt het park 
in opdracht van de Vereniging van Eigenaren onderhouden, zo 
behoudt het complex zijn uitstraling en waarde.

De huidige rente op een spaarrekening is erg laag en er gaan al 
geruchten voor een negatieve rente. Door de inflatie en de 1,2% 
vermogensrendementsheffing wordt uw geld feitelijk steeds 
minder waard.

Er  wordt veel aandacht besteed 
aan inbraakpreventie. 

Altijd de beste keuze
Altijd de beste 
veiligheid

Naast kwalitatief hang- en sluitwerk, 
volgens politiekeurmerk, brengen wij ook 
automatische energiezuinige verlichting aan. 
Dit voor meer en duidelijk zicht bij donker 
weer of ’s avonds en uiteraard ter preventie. 

Op het terrein vindt camerabewaking plaats. 
Hierdoor worden bewegingen op het terrein 
24 uur per dag, 7 dagen per week geregis-
treerd. 

Deze beelden zullen vervolgens 24 uur lang 
centraal worden opgeslagen.

Het complex staat voor kwaliteit. Dankzij 
de groene omgeving, de ruime opzet, de 
representatieve uitstraling, de duurzame 
materialen en de uitstekende voorzieningen. 
Ook is er voldoende parkeergelegenheid op 
het terrein.  

Vereniging van Eigenaren
U wordt lid van de VvE  
(Vereniging van Eigenaren). 
De VvE is er voor de belangen en 
zaken van de eigenaren. De VvE 
verzorgt het onderhoud en sluit 
gezamenlijke verzekeringen af.

Huisnummerbesluit / een 
eigen vestigingsadres
Iedere unit krijgt het  
huisnummer 47 met het unit 
nummer’ afgegeven door de 
gemeente.

We denken ook aan het 
milieu

Een aantal voordelen voor u 
op een rij:

Aantrekkelijke koopsommen (vrij op naam, BTW verrekenbaar, 
zonder overdrachtsbelasting),
Reële kans op waardestijging in de toekomst,
Eigendom van eigen onroerend goed met hoge kwaliteits-
normen en duurzame materialen en tevens onderhoudsarm,
Direct vrij verhandelbaar zonder beperkingen,
Uitstekende verhuurbaarheid voor een ruime doelgroep.



* deze units worden gerealiseerd met een verdieping.

Oppervlakte staat

Unit M______________________________________
Unit L______________________________________
Unit L

(MET VERDIEPING)______________________________________
Unit XL______________________________________
Unit XL

(MET VERDIEPING)_________________________________
In Optie________________________________

Niet Beschikbaar__________________________
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Plattegrond Bijna alle units zijn koppelbaar, vraag naar de mogelijkheden

Unit M
Unit  L
Unit L+*
Unit XL
Unit XL+ *

* deze units worden gerealiseerd 
met een verdieping.

Legenda

Altijd voldoende ruimte

Blok B
Blok D

A.01 53,3 426,4 
A.02  51 408 
A.03 51 408 
A.04 51 408 
A.05 51 408 
A.06 51 408 
A.07 51 408 
A.08 51 408 
A.09 51 408 
A.10 51 408 
A.11 51 408 
A.12 51 408 
A.13 51 408 
A.14 31,6 252,8 
A.15 31,6 252,8 
A.16 31,6 252,8 
A.17 31,6 252,8 
A.18 31,6 252,8 
A.19 31,6 252,8 
A.20 31,6 252,8 
A.21 47,9 383,2

 
B.01 1.488 10.104 
B.02 101 404 
B.03 50,5 404 
B.04 50,5 404 
B.05 50,5 404 
B.06 50,5 404 
B.07 50,5 404 

B.08 31,3 250,4 
B.09 31,3 250,4 
B.10 31,3 250,4 
B.11 31,3 250,4 
B.12 31,3 250,4 
B.13 31,3 250,4 
B.14 31,3 250,4 
B.15 47.4 379,2

 
C.01 75,5 604 
C.02 75,5 604 
C.03 75,5 604 
C.04 75,5 604 
C.05 75,5 604 
C.06 75,5 604 
C.07 75,5 604 
C.08 75,5 604 
C.09 75,5 604 
C.10 247,2 988,8

 
D.01 33,8 270,4 
D.02 31,6 252,8 
D.03 31,6 252,8 
D.04 31,6 252,8 
D.05 31,6 252,8 
D.06 31,6 252,8 
D.07 31,6 252,8 
D.08 31,6 252,8 
D.09 31,6 252,8 

D.10 31,6 252,8 
D.11 31,6 252,8 
D.12 31,6 252,8 
D.13 31,6 252,8 
D.14 31,6 252,8 
D.15 31,6 252,8 
D.16 31,6 252,8 
D.17 76 608 
D.18 76 608 
D.19 76 608 
D.20 76 608 
D.21 76 608 
D.22 76 608 
D.23 76 608 
D.24 76 608 
D.25 76 608 
D.26 76 608 
D.27 76 608 
D.28 76 608 
D.29 231 924

 
E.01 32,5 260 
E.02 31,9 255,2 
E.03 31,9 255,2 
E.04 31,9 255,2 
E.05 31,9 255,2 
E.06 31,9 255,2 
E.07 31,9 255,2 
E.08 31,9 255,2

Unit bvo m2 m3 Unit bvo m2 m3 Unit bvo m2 m3 
Blok A

Blok C

Blok E
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Vereniging van Eigenaren 
Iedere koper wordt naast eigenaar van de opslagunit(s) lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) ‘Storage Center Aalsmeer ’. 

In de servicekosten worden onder andere verwerkt:

Algemene voorzieningen 
Dagelijks onderhoud 
Verzekeringen 
Administratieve lasten 
Reserveringen groot onderhoud 
Waterverbruik in uw unit (voorzien van tussenmeter) en de gemeenschappelijke ruimte 

Gemeentelijke informatie
De koper/huurder dient zich er zelf van te vergewissen dat het gekochte/verhuurde in voldoende mate beschikt over de eigenschappen die 
noodzakelijk zijn voor het beoogde gebruik.



Bestemmingsplan en 
gebruikersinformatie

Altijd voldoende ruimte

Bestemmingsomschrijving
Bedrijfsmatig gebruik algemeen  

De voor Bedrijf - Solitair (B-ST) aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

de bedrijfsuitoefening overeenkomstig de bedrijfscategorieën 1 en 2 als  
aangegeven in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, behoudens de  
uitoefening van bedrijven in bedrijfsverzamelgebouwen en het  
gebruik van de gronden voor zelfstandige kantoren;

gebouwen en andere bouwwerken die voor de bedrijfsuitoefening 
nodig zijn;

de bedrijfsterreinen en opslag ten behoeve van de bedrijfsuitoefening;

de daarbij behorende voorzieningen zoals toegangswegen voor de  
ontsluiting van de bedrijfspercelen, parkeervoorzieningen, andere  
verhardingen ten behoeve van het bedrijf, groenvoorzieningen,  
waterlopen, waterbergingen en nutsvoorzieningen.

Strijdig gebruik
Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend 
het gebruik of laten gebruiken voor:

een verkooppunt voor motorbrandstoffen (incl. LPG);

het parkeren, anders dan ten behoeve van het ter plaatse aanwezige 
bedrijf;

het gebruik van gronden en bebouwing als parkeergelegenheid voor 
reizigers die reizen vanaf de luchthaven Schiphol;

niet aan de bestemming gelieerde bewoning;

het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten;

een aan huisgebonden beroep of -bedrijf;

showrooms;

detailhandel, met uitzondering van het bepaalde in 23.1.2 sub c   
(het uitoefenen van ondergeschikte detailhandel);

horeca; 

een geluidzoneringsplichtig bedrijf;

een bedrijf dat valt onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen;

de units gebruiken als zelfstandige kantoorruimte.

Bestemmingsplan
‘Landelijk Gebied Oost’ met  
identificatienummer  
NL.IMRO.0358.BPLandelijkGebOost-VO01 
van de gemeente Aalsmeer.

Adres
Aalsmeerderweg 47 
1432 CG te Aalsmeer

Status bestemmingsplan
06-01-2016:  Geheel onherroepelijk  

in werking.

Status bouwvergunning
Afgegeven 7 maart 2016

Status 
informatie



Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3

Gering
Aanzienlijk
Zeer groot

Gering
Aanzienlijk
Zeer groot

Verkeersindex Goederenvervoer (G)Personenvervoer (P)

storagecenteraalsmeer.nl

Toegestaan gebruik 
(verkeersindex van 2 voor personen- dan wel goederenvervoer, alsmede statische en laagdynamische opslag)
Opslag dat geen momentane toeloop van personen of milieuhinder met zich meebrengt en daarmee een geringe  
verkeersaantrekkende werking heeft die in ieder geval niet groter is dan een verkeersindex van 2 voor  
personen- dan wel goederenvervoer conform Lijst 1 van de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering, editie 2009

 

In de VNG-brochure is elke bedrijfssoort toebedeeld aan een bepaalde categorie. Zo heeft een grondverzetbedrijf een 
aanzienlijke verkeersaantrekkende werking voor goederenvervoer (2G) en een autowasstraat een zeer grote  
verkeersaantrekkende werking voor personenvervoer (3P).

Statische en laagdynamische opslag.

De units worden niet beschikbaar gesteld voor
Dagelijkse voorraden of goederen, als woning, voor hoteldoeleinden, als horecagelegenheid, voor directe verkoop aan  
particulieren, voor het verblijf van dieren, voor opslag van gevaarlijke stoffen, als kantoorunit, als bedrijfsuitoefening met hoog 
dynamische voorraad of klantbezoeken, voor Schiphol parking of voor het telen van gewassen.



Contact

Altijd dichtbij

Ontwikkeling van

Het complex ligt 1 minuut vanaf de onlangs geopende N201  
(afslag Green Park Aalsmeer) en op twee minuten vanaf de N196.  
De snelwegen A4, A5 en A9 liggen slechts op acht minuten rijden vanaf 
Storage Center Aalsmeer. 

Met andere woorden: de locatie is perfect te bereiken vanuit  
o.a. Schiphol, Amstelveen, Hoofddorp en Amsterdam.

Storage Center Aalsmeer (ruim 7300 m2 BVO) wordt gerealiseerd 
op industrieterrein Green Park ‘deelgebied één’. Kadastraal perceel  
gemeente Aalsmeer, sectie B,  nr. 4296, 5711, 5760, 6542. 

Bestemmingsplan landelijk gebied oost. 

Het complex ligt pal op de splitsingMiddenweg/Aalsmeerderweg  
47, te Aalsmeer.

A4

A4A5

A9

A9

Hoofddorp
Amstelveen

Aalsmeer

 Kudelstaart

N196

N196

N196

N201

N201

Uithoorn 
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Amstelveenseweg 500 
1081 KL Amsterdam 

Telefoon:  020 800 65 12 
E-mail:  info@hvg-bv.nl

www.storagecenteraalsmeer.nl
facebook.com/storagecenteraalsmeer

De opslagunits worden niet beschikbaar gesteld voor dagelijkse voorraden of goederen, als woning, voor hoteldoeleinden, als horecagelegenheid, voor directe verkoop aan particulieren, voor het ver-
blijf van dieren, voor de opslag van gevaarlijke stoffen, als kantoorunit, als bedrijfsuitoefening met hoog dynamische voorraad of klantbezoeken, voor Schiphol parking of voor het telen van gewassen. 

Aan de informatie en artist impressions in deze brochure en op de website kunnen geen rechten worden ontleend.


