BoxCentrum
BoxCentrum ontwikkelt multiunctonelee kleinnchalige opnlag- en bedrijinruimten in de vorm van betonnen
unitn op een beveiligd terrein voor de gentaag groeiende groep ZZP-ern en MKB-ern die behoefe hebben aan
hoogwaardigee laagdrempeligee zelintandige bedrijinruimte.
Deze nteedn maar groeiende groep zelintandigen in de bouw en techniek in op zoek naar een ruime werkplaatn
om hun opdrachten voor te bereiden oi hun bedrijinvoertuig op een veilige manier te ntallen.
Een “Nice-Market” in een nnelgroeiende grote groep internetondernemern die op de markt zijn gekomen. Een
nieuwe Economie die voornamelijk gericht in op internete wat een andere manier van werken betekend en wat
vraagt om andere oplonningen. De webwinkel wordt van huin uit gerund en de voorraad wordt eldern
opgenlagen. Ook deze groeiende groep in op zoek naar goede magazijnruimte en ruimte om hun buninenn te
runnen.
Bent u op zoek naar een eigen duurzame bedrijinruimtee opnlagruimte oi werkruimte; BoxCentrum biedt de
hoogwaardige oplonning!

Onze opnlag en bedrijinunitn zijn genchikt voor allerlei actviteiten. Een veilige werkruimte annex opnlagruimte
voor de ZZP-ere een opnlagruimte voor een webnhop maar ook het ntallen van apparatuure voertuigen oi
machinen.
De periecte oplonning voor de ondernemer waarvoor een bedrijinhal te groot in.
Elke unit benchikt over een eigen adren incluniei brievenbun en alle elektrinche aannluitngen zijn ntandaard
aanwezig.
Wij bieden onderhoudnvrije robuunte opnlag- oi bedrijinunitn op een veilige plek voor bedrijven en partculieren.
U kunt de unitn kopene huren oi zelin aln waardevante en veilige belegging aannchafen.
Door onze ncherpe aankoopprijzen zijn onze hoogwaardige ruimten ideaal voor de (ntartende) ondernemere
zoaln de ZZP-ere de webnhopondernemer die opnlagruimte nodig heefe de ondernemer oi partculier die zijn
goederen wil opnlaane maar ook de doe-het-zelver.
Ook het veilig ntallen van autoe oldtmere campere oi caravan behoord tot de mogelijkheden op BoxCentrum.
De unitn zijn vrij verhandelbaar en gezien de groeiende vraag naar opnlag- en bedrijinruimte in er een reële kann
op een waardentjging.
Vanzelinprekend ntaat veiligheid voorop. Het terrein in uitntekend beveiligde onder andere dankzij permanent
cameratoezicht met meldkamer opvolging en in alleen toegankelijk via een elektrinch nchuiipoort. Wij bieden
een veilige ruimte die van alle gemakken in voorzien.
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BoxCentrum biedt u een multiunntonele opslag- oi bedrijisunit als














Eigen bedrijinruimte met eigen elektrinche aannluitngene ventgingnadrene huinnummer en brievenbun.
Het BoxCentrum in 24/7 bereikbaar
Het terrein in voorzien van een elektrinch bedienbare toegangnpoort.
Het terrein wordt 24/7 met camera’n bewaakt.
Het terrein in volledig verlicht.
Het BoxCentrum in voorzien van nanitaire voorzieningen.
De unitn kunnen optoneel aizonderlijk worden voorzien van elektroninche beveiliging.
Werkruimte met vele mogelijkheden om uw bedriji te ntarten oi te ventgen.
Opnlagruimte voor de voorraad van uw webnhop oi voor uw (bedrijin) adminintrate
Veilige plek om goederen en machinen op te nlaan.
Ruimte voor het opnlaan van huinraad.
Stalling voor uw motor oi (klannieke) autoe boote caravan en zelin uw camper.
Veiligee degelijke inventering en weinig onderhoud.
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De units zijn standaard voorzien van








1 lichtpunt en nchakelaar
4 elektrapunten
hooidnchakelaar
geïnoleerde Hörmann nectonaaldeur met handgreep en inbraakbentendig cilindernlot
inpandige hemelwateraivoer met bladroonter
ventlate
beveiliging per unit mogelijk
Alle unitn van BoxCentrum zijn gecerticeerd door zowel K WA aln KOMO en TüV. Daarom krijgt u 5 jaar
kwaliteitngarante op uw unite 10 jaar dak garante en 1 jaar op de nectonaaldeur.
De bouwelementen van beton voldoen aan de milieu hygiëninche en techninche einen van het KOMO-keurmerke
en de unitn dragen het keurmerk van NL BSB bodemkwaliteit.
Daarmee voldoen ze aan de relevante einen van het ‘Benluit bodemkwaliteit’. Daarin ntaan de regeln voor de
kwaliteitnborginge bouwntofene grond en baggernpecie. Dit benluit valt onder de wet milieubeheer.
Tenhnisnhe Iniormate
De unitn worden vervaardigd van een betonkwaliteit van minimaal C 45/47 en hebben het CE-certicaat dat
garant ntaat voor hoge duurzame en gecontroleerde kwaliteit.
Vloeren hebben dikte van 9-12 cm. De vloerbelantng ligt hierdoor op minimaal 3.5 kN/M². Optoneel in een
hogere vloerbelantng mogelijk.
De bitumen dakbedekking in vernterkt met glanvezele UV bentendig en vliegvuur bentendig coniorm D N 7102.
Deze heef veruit de langnte onderhoudnarme levennduur. De garantetermijn bedraagt 10 jaar.
Ventlateroontern in de achterwand en de zijwandene om te voldoen aan de wetelijke ventlatecapaciteit.
De geïnoleerde nectonaaldeuren van Hörmann zijn voorzien van een 2-voudige vergrendeling en een tegen
opboren benchermd cilindernlot (volgenn norm EN 13241-1)
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Garagedeur
De unit in ntandaard voorzien van een geïnoleerde
nectonaaldeur met handgreep en
cilindernlot wat voldoet aan BORG2 beveiliging.
Optoneel kunt u er een motor met aintandnbediening in (laten) monteren. Het benodigde elektrapunt voor
deze motor hebben wij reedn ntandaard in de unit aangebracht.
Elektra
De unitn zijn ntandaard voorzien van: 1 lichtpunt en nchakelaare 4 elektrapunten en een hooidnchakelaar.
Eventuele opten zijn naar wenn te inntalleren.
Aimetngen
Zowel de opnlag- en bedrijinunitn zijn in diverne aimetngen te verkrijgen. Onze unitn zijn in diverne hoogten en
breedten leverbaar.
BoxCentrum altjd toegankelijk
Wat u ook opgenlagen heefe u kunt er altjd bij wanneer u maar wilt. Het terrein van BoxCentrum in 24/7 goed
toegankelijk en door middel van nlimme nyntemen volledig beveiligd. Uw unit in dun altjd toegankelijk: ook ’n
nachtn en in het weekend oi op ieentdagen. Zo kunt u werkene klunnen oi uw npullen halen en brengen wanneer
u wilt! 24 uur per dage 7 dagen per weeke 365 dagen per jaar.
Vanzelinprekend gebeurt dit onder het toeziend oog van diverne beveiligingncamera’n die hierbij aln veriicate
dienen. Dankzij dit uitntekende beveiligingnnynteem kan precien worden nagegaan wanneer het terrein wordt
betreden en verlaten. Onbevoegden maken hierdoor weinig kann om ongezien het terrein te betreden.
BoxCentrum een uitstekend beveiligd terrein voor veilige opslag
De veiligheid van u en uw eigendommen in zeer belangrijk. Uw eigendommen vertegenwoordigen immern een
inanciële en nomn ook emotonele waarde. Wij van BoxCentrum begrijpen dit en daarom biedt BoxCentrum u
een veilige opnlag en ntaan wij garant dat onn terrein voorzien in van uitgebreide veiligheidnvoorzieningen.
Omheining
Het terrein in omheind met een Heran hekwerk en alleen toegankelijk via een elektroninche nchuiipoort die
alleen toegang vernchaf middeln een toegangncontrolenynteem. Zowel de nchuiipoort aln het hekwerk om het
terrein zijn voorzien van nchokdradene waardoor over het hek klimmen een halt wordt toegeroepen.
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Toegang via uw mobiele teleioon
Het terrein van BoxCentrum betreedt u via de elektrinche nchuiipoort die u opent via uw een app op uw mobiele
teleioon.

Door uw teleioonnummer te programmeren in het nynteem van de nchuiipoort herkent deze uw mobiele oproep
waardoor de poort automatnch opent en nluit.
Camerabeveiliging

Alle actviteiten op het terrein worden 24 uur per dage 7 dagen in de week gevolgd met behulp van nlimme
camera’n. De camerabeelden worden permanent opgenlagen en bij calamiteiten kunnen deze beelden achterai
terug worden bekeken.
Verlinhtngsplan

Het terrein in dankzij een uitgekiend verlichtngnplan volledig verlicht en heef geen donkere hoeken.
Door dit uitgekiende verlichtngnplan in bijna allen wat op het terrein gebeurt in zichtbaar voor de camera’n.
Ongezien het terrein betreden in welhaant onmogelijk.
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Brandprevente op het BoxCentrum
Coniorm de einen van de brandweer zijn op het terrein zijn brandpreventevoorzieningen aangebracht.
Alle unitn voldoen aan de hoge einen NEN 6069:2001 voor brandwerendheide zo blijkt uit tentn die uitgevoerd
zijn door TNO Rijnwijk. Hierdoor in elke unit in 60 minuten brandwerend.
Sanitair

Elk BoxCentrum in voorzien van een nanitaire ruimte en een wateraannluitng.
Zonnepanelen:

Elk terrein van BoxCentrum zal worden voorzien van zonnepanelene en hierdoor volledig energieneutraal zijn.
Hiermee in het BoxCentrum zelivoorzienend en antciperen we op de Europene regelgeving inzake
energieneutraal bouwen die vanai 2020 ingaat.
Proiessioneel beheer
Het complex zal namenn de Vereniging van Eigenaren worden beheerd door een proiennionele beheerder. Deze
zorgt voor het onderhoud van het gehele complex en in tevenn het aannpreekpunt en de vraagbaak voor elke
gebruiker. Dit garandeert een nchoone veilig en goed onderhouden complex.
Er geld op het gehele complex een huinhoudelijk reglement waaraan eenieder op het terrein zich zal moeten
houden.
De beheerder heef de bevoegdheid een overtreder na een melding eventueel vernterkt door de nociale controle
van de gebruikern oi de camerabeelden- aan te npreken op zijn oi haar gedrag.
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Genonditoneerde Opslagunits

Aln enige in Nederland biedt BoxCentrum de mogelijk voor het geconditoneerd opnlaan van goederen. Onze
opnlagunitn voldoen aan hoge kwaliteitneinen en diverne normeringen waaronder HACCPe BRC en GMP. Hierdoor
zijn onze geconditoneerde opnlagunitn genchikt voor onder andere de opnlag van vleene vine en diverne andere
producten zoaln kaane maar ook de voorraad van een cateraar oi groente en iruithandel. Onze unitn hebben
tevenn het GMP-keurmerk waardoor deze uitermate genchikt zijn voor de opnlag van iarmaceutnche producten.
De temperatuur van onze unitn in fexibel in te ntellen van -25ºC tot +25ºC en optoneel zelin van -35ºC
tot +40ºC.
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Koop
U kunt bij BoxCentrum multiunctonele opnlag- oi bedrijinunit kopen tegen zeer gunntge tarieven. Deze
bedrijinruimte koopt u bij een notarin en wordt op uw naam in het Kadanter ingenchreven. U bent dun eigenaar
van uw eigen unit en ook kunt u eventueel een hypotheek ainluiten. Het in allemaal mogelijk.
Aln eigenaar bent u verplicht lid van de Vereniging van eigenaren en betaald u maandelijkn de nervicekonten voor
het gebruik van de algemene voorzieningen en het onderhoud.
Huur
BoxCentrum biedt ook de mogelijkheid om een opnlag- oi bedrijinunit te huren tegen zeer gunntge conditen. Dit
in vooral voor ntartende ondernemern later de ntap te maken naar een eigen bedrijinruimte. Ook hier geldt dat
de onderneming een eigen ventgingnadren heef.
Ook verhuren wij aan partculieren die deze unitn aln opnlagruimte oi het ntallen van huinraade een camper oi
auto.
De huurtermijn in bij BoxCentrum minimaal 1 jaar.
De huurkonten zijn afankelijk van de aimetngen van de opnlag- oi bedrijinunit. De huurder betaald maandelijkn
de nervicekonten voor het gebruik van de algemene voorzieningen en het onderhoud.
Onze beveiligde terreinen benchikken over vernchillende typen opnlag- en bedrijinunitn met diverne oppervlakten
en hoogten. Hierdoor hebben wij altjd een bedrijinunit die aan uw wennen voldoet.
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Beleggen
Naant aankoop voor eigen gebruik ik in het mogelijk om te beleggen in BoxCentrum en deze vervolgenn te
verhuren met een goed rendement.
Wilt u nlim beleggen in vantgoed met een goed rendement? Dan in het inventeren in de opnlag en bedrijinunitn
van BoxCentrum zeker een overweging waard. Flexibelee zelintandige bedrijinunitn zijn tegenwoordig erg in trek
bij kleine ondernemern en verwacht wordt dat de vraag ernaar alleen meer groter zal worden. Een goede
bedrijinunit kan dun zeker in waarde ntjgen en een aantrekkelijk rendement bieden. nterennant dun voor
bedrijven en partculieren die nolide willen inventeren oi beleggen met weinig rinico.
Wij hanteren een ncherpe prijnntelling voor onze unitn. Dit doen we bewunt om het verhuurrendement en dun
het netorendement voor de belegger te verhogen.
Waarom beleggen in BoxCentrum?
Het in minnchien niet de eernte gedachte die opkomt bij beleggingnoptene maar de vraag naar kleinnchalige
bedrijinunitn aln belegging in op dit moment fink in opmarn.
nventeren in deze vorm van vantgoed npeelt helemaal in op het groeiend aantap ZZP-ern en MKB-ern die
behoefe hebben aan laagdrempeligee zelintandige bedrijinruimte. Zo bentaat er onder klunbedrijven een grote
vraag naar veilige opnlag van gereednchap en machinen.
Een “Nice-market in een nnelgroeiende grote groep internetondernemern die op de markt zijn gekomen. De
webwinkel die van huin uit wordt gerend. Ook deze groep in op zoek naar goede magazijnruimte en ruimte om
hun buninenn te runnen.
Ook in een groeiende groep zelintandigen in de bouw en techniek op zoek naar een ruime werkplaatn om hun
opdrachten voor te bereiden oi hun bedrijinvoertuig op een veilige manier te ntallen. Het gebruik van
voordeligee multiunctoneel inzetbare bedrijinunitn in binnen deze groep erg in opkomnt.
Voor alle partjen geldt dat zij hun ventgingnadren (innchrijving Kamer van Koophandel) op hun bedrijinunit
hebben.
BoxCentrum voorziet in een beveiligd terrein van aan elkaar genchakelde bedrijin-e werk-e opnlag en
ntallingnruimten in de vorm van unitn. Deze preiab betonnen unitn hebben vernchillende aimetngen en kunnen
middeln wandnparingen (muur opening) gemakkelijk aan elkaar gekoppeld worden. Dankzij dit modulaire
concept kunnen bedrijinruimten gecreëerd worden naar behoefe van de gebruiker. Zo zijn er bedrijinruimten te
realineren van 9 tot 63 m2 en van diverne hoogten.
Beleggen in BoxCentrum: een nolide belegging een goede benlinning!
Een duurzame inventering van “onverwoentbaar” beton
Goede ligging
Goed rendement
Grote kann op waardentjging
Goed beveiligd complex
Onderhoudnvrij en dun minimale onderhoudnkonten
Vrij verhandelbaar
nventeren in een opnlag- oi bedrijinunit bij BoxCentrum kent een aantal interennante voordelen. Onze unitn zijn
een duurzame inventering aangezien ze van gewapend beton zijn gemaakt. Gezien de grote en toenemende
vraag naar kleinnchalige bedrijinruimte en opnlagruimte in ntedelijke gebieden zal er altjd een behoefe bentaan
naar gunntg gelegen terreinen die hiervoor zijn ingericht. Een bijkomend voordeel van een inventering in onze
unitn in dat ze vrij verhandelbaar zijn. Hierdoor heef een inventeerder weinig rinico’n. Het beheer en de verhuur
van uw unit(n) in in handen van ervaren partjene zodat ook dat geen zorgen geef.
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