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Te koop:
Bedrijfsunits

De Birkt - Fase 2 

Heliumweg 4 A-E - Amersfoort

Koopprijs: 


€ 180.000,- V.O.N.
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Heliumweg, Amersfoort

Nu te koop: 38 bedrijfsunits!! 

Op bedrijventerrein Isselt, tussen Amersfoort en Soest, wordt aan de 

Heliumweg het businesspark "De Birkt (Fase 2)” gerealiseerd. Deze 

traditioneel gebouwde, duurzame units, worden gasloos gerealiseerd. 


Het project bestaat uit 38 bedrijfsunits met een begane-grondoppervlak van 

circa 10 x 5 meter en inclusief een betonnen verdiepingsvloer van eveneens 

circa 10 x 5 meter. Hierdoor heeft u een bruikbaar vloeroppervlak van circa 

100 m². 





De omgevingsvergunning is reeds verleend, START BOUW al in januari 

2023! 

Het gehele businesspark heeft een representatief 

uiterlijk. Onder andere door een uniform signingplan 

met individuele ruimte voor bijvoorbeeld plaatsen 

van uw logo en overige communicatie.


Businesspark De Birkt hanteert een huishoudelijk 

reglement waardoor het representatieve karakter nu 

en in de toekomst gewaarborgd is. Vanuit de VVE 

wordt onder andere het totale terrein onderhouden, 

de gevels gereinigd, straatwerk schoongehouden en 

de glasbewassing verzorgd. Vanwege de 

hoogwaardige bouwmethode en de daarbij horende 

uitstraling zijn de units geschikt voor een zeer brede 

doelgroep








LOCATIE


Bedrijventerrein Isselt ligt in het westen van 

Amersfoort en wordt doorsneden door de 

provinciale weg N199. Isselt grenst aan de Eem en 

heeft een eigen haven. Het terrein is ontwikkeld in 

de jaren '60 tot en met '80 en is bruto circa 200 

hectare groot. Grote bedrijven op Isselt zijn onder 

meer BVA Auctions, PON Audi/VW, Serva, Gamma 

en Praxis. Bedrijventerrein Isselt is het grootste en 

oudste bedrijventerrein van Amersfoort. Goede 

verbindingen via doorgaande hoofdwegen, 

waterpartijen en groenvoorzieningen zien er goed 

en up to date uit. De afgelopen jaren zijn meerdere 

nieuwe bedrijfspanden gebouwd, wat het geheel 

een frisse dynamische aanblik geeft. Door allerlei 

maatregelen zorgt de gemeente dat het terrein 

vitaal blijft en ruimte biedt aan Amersfoortse 

bedrijven.





OPPERVLAKTE


De units hebben een totaaloppervlakte van circa 

100 m², als volgt opgebouwd:


- 50 m² begane grond;


- 50 m² eerste verdieping.





Eventueel is het mogelijk om in overleg met de 

aannemer units te koppelen zodat er afmetingen 

ontstaan van bijvoorbeeld 200, 300 of 400 m² 





BEREIKBAARHEID


De Heliumweg is gemakkelijk te bereiken vanaf de 

autosnelweg A1 via de Bunschoterstraat en vanaf de 

autosnelweg A28 via de Stichtse Rotonde, 

Barchman Wuijtierslaan en de Amsterdamseweg. 

Per bus is het NS-station van Amersfoort eenvoudig 

bereikbaar.





5 – 6 km tot de A28; 


5 – 6 km tot de A1; 


2 – 3 km tot station Amersfoort; 


3 – 4 km tot centrum Amersfoort. 
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OPLEVERINGSNIVEAU


De units worden casco opgeleverd echter met een 

betonnen verdiepingsvloer over de gehele 

verdieping. Nuts aansluitingen tot in de meterkast. 

Zie verder de bijgaande technische omschrijving. 

Extra aanpassingen zijn op verzoek van kopers 

mogelijk.





Enkele kenmerken:


- Per unit wordt 1 loze leiding naar een parkeervak 

aangelegd voor eventueel toekomstige laadpaal.


- PIR dakisolatie i.c.m. PVC dakbedekking (hoge 

isolatiewaarde en voorbereid op zonnepanelen).


- In overleg met de aannemer is vloerverwarming 

i.c.m. bijvoorbeeld warmtepomp en zonnepanelen 

mogelijk.


- Ziggo zakelijk data aansluiting








KOOPPRIJS


Vanaf € 180.000,- vrij op naam excl. BTW (dus geen 

overdrachtsbelasting)




















VOORBEHOUD


Getoonde tekeningen en impressies kunnen aan 

verandering onderhevig zijn. Comma Vastgoed 

aanvaart geen verantwoordelijkheid voor de 

juistheid van de gegevens. Daarnaast behoudt 

verkoper zich het recht van gunning.
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Heliumweg, Amersfoort

Kenmerken en specificaties

 Start bouw januari 2023

 Bouwvergunning verleend

 Units vanaf 100 m²

  In overleg met de aannemer is vloerverwarming 

i.c.m. bijvoorbeeld warmtepomp en zonnepanelen 

mogelijk

  PIR dakisolatie i.c.m. PVC dakbedekking (hoge 

isolatiewaarde en voorbereid op zonnepanelen).

 Per unit wordt 1 loze leiding naar een parkeervak 

aangelegd voor eventueel toekomstige laadpaal.

 Vrij op naam, dus geen overdrachtsbelasting

De Birkt - Fase 2

Amersfoort

Koopprijs vanaf:


€ 180.000,-
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De Birkt - Fase 2, Amersfoort

Splitsingstekening
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17-11-2022 TO Heliumweg Amersfoort (2e fase) 

Nieuwbouw bedrijfsverzamelgebouwen Heliumweg Amersfoort (2e fase) 

 

Technische omschrijving 
 

 

Grond- en straatwerk 

Het uitvoeren van de grondwerkzaamheden op het huidige terrein, bestaande uit: 

 Huidige ondergrond op hoogte brengen, inclusief eventuele afvoer overtollige grond. 

 Bestrating en terrein inrichting volgens tekening d.m.v. betonnen klinkers  (grijs en 

parkeervakken met zwarte klinkers gemarkeerd),  Straatkolken opnemen in bestraat gedeelte. 

 Beplantingen, terreinafscheidingen en overige terreininrichting zoals fietsenstalling etc. niet 

opgenomen. 

 

Buiten riolering 

Het uitvoeren van de rioolwerkzaamheden op het huidige terrein, bestaande uit: 

 Hemelwaterafvoer van daken aansluiten op gemeenteriool 

 Vuilwaterleiding uit units aansluiten op gemeenteriool 

 Straatkolken + kolkleidingen aansluiten op gemeenteriool 

 

Fundering en betonwerk begaande grond 

Het realiseren van de fundering, bestaande uit: 

 fundering op ‘staal’ volgens berekening constructeur.  

 EPS of XPS vloerisolatie met voldoende druksterkte onder de begane grondvloer, isolatiewaarde 

vloerveld Rc=3,7 m2K/W volgens NTA 8800. 

 In het werk gestorte begane grondvloer op menggranulaat/zand pakket van voldoende dikte, 

monolitisch afgewerkt. Betonkwaliteit volgens opgave constructeur 

 Geen voorzieningen ten behoeve van vloeistofdichtheid. 

 Ingestorte verzinkte hoeklijnen met aangelaste ankers t.p.v. de overheaddeuren. 

 Er is rekening gehouden met een veranderlijke vloerbelasting van 20 kN/m2 (2000 kg/m2) voor 

de begane grondvloeren 

 Peil is bovenkant afgewerkte betonvloer. 

 

Metsel- lijmwerken 

 Dragende kalkzandsteen wanden van voldoende dikte en brandwerendheid, begane grond en de 

verdiepingen als vuilwerkelementen. De wanden worden verder niet afgewerkt. 

 Onder aluminium puien en onder de gevelbeplating wordt tpv het maaiveld een geïsoleerde 

kantplank aangebracht. 

 De directe aansluitingen van de gevel / fundering op de sloot / open water worden afgewerkt 

met een betonelement o.g. 

 

Verdiepings- en dakvloer 

 1e Verdiepingsvloer bestaande uit ruwe betonnen kanaalplaatvloeren, niet afgewerkt, dus zonder 

cementdekvloer 

 Dakvloer word eveneens uitgevoerd in kanaalplaatvloeren 

 Veranderlijke vloerbelasting van 4,0 kN/m² (400 kg/m2) voor 1e verdiepingsvloer. 
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17-11-2022 TO Heliumweg Amersfoort (2e fase) 

  

 

Ruwbouw timmerwerk 

 Het benodigde ruwbouwtimmerwerk  

 Waar nodig worden stelkozijnen rondom de aluminium buitenkozijnen aangebracht 

 De benodigde brandwerende betimmeringen, de unit wordt verder casco opgeleverd. 

 De door de koper te verrichten afbouw is voor eigen risico en moet voldoen aan de geldende 

eisen van Bouwbesluit, de gemeente en de brandweer. 

 

Staal- en draagconstructie 

Het leveren en monteren van de staalconstructie, bestaande uit: 

 Stalen kolommen en liggers, profielen conform uitgangspunten constructeur 

 Windverbanden, ankerplaten en UNP raam- en deurportalen. 

 Staalvoorzieningen t.b.v. montage gevelpanelen 

 De stalen onderdelen worden ontdaan van onzuiverheden, gestraald en voorzien van een laag 

zinkfosfaatprimer in een standaard donkere niet metallic RAL-kleur. 

 De kolommen worden na montage ondersabeld met krimpvrije mortel. 

 Kolommen en liggers worden naderhand indien noodzakelijk brandwerend betimmerd 

 

Ramen en deuren 

Het leveren en monteren van: 

 Handbediende geïsoleerde sectionaaldeuren (afmeting conform tekening) buitenzijde in de kleur 

RAL 7005 (muisgrijs), binnenzijde in kleur RAL 9002 (grijswit). Inclusief de benodigde 

achterconstructie, dagmaat kan kleiner worden t.g.v. de afwerking van de dagkanten in het 

gevelvlak. 

 Aluminium ramen en deuren in kleur RAL 7005 (muisgrijs) volgens geveltekening, voorzien van 

blank isolatieglas, totale U-waarde van kozijn inclusief beglazing volgens BENG berekening, 

inclusief standaard inbraakwerend hang en sluitwerk conform SKG** veiligheidsklasse 2. 

Inclusief ventilatieroosters volgens ventilatieberekening.  

 De entreedeur wordt voorzien van een knopcilinder en een standaard briefsleuf. 

 

Gevels 

 Geïsoleerde sandwichpanelen met een Rc waarde van 4,7 m2k/W volgens NTA 8800 inclusief het 

benodigde zetwerk. 

 Kleur beplating plint RAL 7030 (steengrijs), beplating gevel RAL 7016 (antraciet), blauw paneel 

RAL 5009 (azuurblauw), binnenzijde beplating RAL 9002 (grijswit).  

 Kleur zetwerk in RAL 7044 (zijdegrijs), RAL 7005 (muisgrijs) en RAL 7030 (steengrijs) 

 Stalen beplating is zichtbaar vanuit de binnenzijde en wordt verder niet afgewerkt. 

Bevestigingsmiddelen tbv beplatingen blijven in het zicht. 

 

Dakbedekking 

Het realiseren van de dakbedekking, bestaande uit: 

 PIR isolatie platen, gemiddelde Rc waarde van 6,3 m2 k/W volgens NTA 8800. 

 PVC dakbedekking in lichte kleur met grindballast laag. 

 Inclusief leveren en aanbrengen van voldoende spuwers en plakplaten voor de 

hemelwaterafvoeren. 

 Dakbedekking is voorzien van een garantie van 10 jaar. 
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17-11-2022 TO Heliumweg Amersfoort (2e fase) 

  

 Dakdoorvoeren die na oplevering worden aangebracht, mogen in verband met de garantie alleen 

door de projectdakdekker worden ingeplakt. Anders vervalt de garantie van het gehele dak.  

 

Trappen en balustraden 

 Vurenhouten dichte trap voorzien van onderkwart, wit gegrond. 

 Geen slijtstrippen voorzien in de treden 

 Houten leuning aan muurzijde (los aan te leveren). 

 Balustrade / hekwerken worden op de trap/verdiepingsvloer toegepast. 

 

Stukadoors-, Tegel-, Afbouw- & Inrichtingswerkzaamheden 

 Complete afbouw is optioneel, eventueel middels optie keuze lijst door aannemer te verzorgen. 

(getekende indeling op plattegronden zoals de scheidingswanden rond trap en toilet etc. zijn ook 

optioneel) 

 

Werktuigbouwkundige installatie 

 Wateraansluiting 1,5m3 wordt gerealiseerd, de verdere installatie achter de meter middels optie 

keuze lijst door aannemer te verzorgen 

 Er wordt 1 rioolaansluiting in de begane grondvloer van de unit ingestort, positie onder de trap. 

 VWA (Vuilwaterafvoer), HWA (Hemelwaterafvoer) en TWA (Terreinwaterafvoer) worden 

aangesloten op het riolering systeem van de gemeente 

 Verwarming niet in de basis voorzien (ook geen warmtepompinstallatie of vloerverwarming 

voorzien). 

 Mechanische ventilatie en/of luchtbehandelingsinstallatie niet in de basis voorzien. 

 De koper is verantwoordelijk om te voldoen aan de BENG eisen (zie voor installatieconcept de 

BENG berekening). 

 

Elektrotechnische installatie 

 Elektra-aansluiting (3x25A) wordt gerealiseerd, de verdere installatie achter de meter is 

optioneel, eventueel middels optie keuze lijst door aannemer te verzorgen. 

 Per unit wordt 1 loze leiding naar een parkeervak aangelegd voor eventueel toekomstige 

laadpaal 

 De koper is verantwoordelijk om te voldoen aan de BENG eisen (zie voor installatieconcept de 

BENG berekening). 

 

Nutsvoorzieningen 

 Mantelbuizen en invoerbochten voor de nutsbedrijven worden aangebracht, meters van 

nutsvoorzieningen worden aangebracht op een meterbord nabij de entree. 

 Prefab meterkast 2600mm hoog, inclusief achterwand, zijwanden, deur met beslag, standaard 

wit 

 In de meterkast wordt de data aansluiting, wateraansluiting (1,5 m3/h) en de elektra-aansluiting 

(3x25 A) gerealiseerd (geen groepenkast), er wordt dus geen gasaansluiting aangelegd. De 

installatie achter de meters door en voor rekening van koper te verzorgen. 

 Glasvezelaansluiting, telefoonaansluiting etc. door koper aan te vragen en te verzorgen. 



5-12-2022
Omschrijving Aantal eenheid Prijs excl. BTW Totaal excl. BTW

E - Installaties

E01
Installatiekast 3 fase HS 6 Groep 3 Aardlek Maximaal 1x 400VAC 
groep toe te voegen

post  €                 578,40  €                              -   

E01a
Onderverdeler Hoofdschakelaar + afgaande groepen Modulaire 
kast HS 6 groep 3 Aardlek (alleen kiezen als grotere meterkast 
gewenst is voor toekomstig gebruik)

post  €             1.363,20  €                              -   

E02 Niko wisselschakelaar WD + lichtpunt slagvast st  €                 400,80  €                              -   
E03 loze leiding 19 mm st  €                 198,00  €                              -   

E04 Schakelaar wissel opbouw/inbouw PVC met plafondlichtpunt st  €                 175,20  €                              -   

E05 WCD enkel opbouw/inbouw PVC st  €                 175,20  €                              -   
E06 WCD 2 keer enkel opbouw/inbouw PVC st  €                 223,20  €                              -   
E07 Niko WCD dubbel WD opbouw Slagvast st  €                 333,60  €                              -   
E08 schelinstallatie drukker + schel st  €                 135,60  €                              -   
E09 deurvideo-intercom set st  €             1.384,80  €                              -   

E10 Krachtstroomaansluiting t.b.v. bedrijfsdeur - evt icm met punt E11 st  €                 392,40  €                              -   

E11 Overheaddeur electrisch bediend - evt icm met punt E10 st  €                 837,00 
E12 Krachtstroomaansluiting met aparte groep st  €                 854,40  €                              -   
E13 WCD enkel aparte groep inbouw/opbouw PVC st  €                 280,80  €                              -   

E14
Aansluitpunt aparte groep inbouw/opbouw PVC tbv Warmtepomp

st  €                 864,00  €                              -   

E15
4 zonnepanelen compleet gemonteerd - vermogen 1.230 WP - 
landscape op alu frame

post  €             3.957,20  €                              -   

E16 4 extra zonnepanelen post  €             2.126,40  €                              -   

W-installaties

W.01
pantry aansluiting bgg incl keukenmengkraan (Direct achter toilet 
beneden)

st  €             2.196,50  €                              -   

W.02
pantry aansluiting 1e verd. incl keukenmengkraan (Verlengde van 
de trap tegen achterwand)

st  €             2.656,50  €                              -   

W.03 boiler 10 L in pantry leveren en aansluiten st  €                 701,50  €                              -   

W.04
Heather met thermostaat tbv unit ca 50m2 - incl. 
stroomaansluiting 230V - compleet incl aansluiting

st 3.256,80€              -€                             

W.5
Wand split unit tbv koelen en verwarmen - unit tot max. 60 m2 -  
Mitsubishi 5,5 kW - per verdieping- compleet incl dakdoorvoer

st 3.972,15€              -€                             

W.5a
idem als boven maar nu in plafond cassette unit tbv inbouw 
systeemplafond - 6kW- compleet incl dakdoorvoer

st 5.173,90€              -€                             

W.11 Warmtepomp + aansluiting post op aanvraag
W.12 Vloerverwarming Begane grond of verdieping post op aanvraag
W.21 Mechanische afzuiging + aansluiting post op aanvraag

Diversen
D.01 Toiletruimte onder trap bestaande uit: post  €             7.410,00  €                              -   

Scheidingswand 100mm
   plafond op 2400+ bestaande uit gipsplaat op rachelwerk

   stalen kozijn met opdekdeur - beide fabrieksmatig afgewerkt

   wandtegelwerk tot plafond - standaard tegel
   vloertegelwerk - standaard tegel
   kunststeen dorpel kleur zwart
   vloerplint standaard buitenzijde toilet
   toilet bestaande uit inbouwreservoir en wandcloset
   fontein met koudwaterkraan
   plafondlichtpunt met schakelaar
   excl schilder- en sauswerk wanden

D.02 dakdoorvoer leveren en inplakken incl gat boren st  €                 360,00  €                              -   

D.03
systeemplafond 600x600 mm - inleg systeem - uitvoering wit 
(Pallas) 

m2  €                   35,00  €                              -   

D.04
pantry 180cm met 3 onderkasten, werkblad met inbouw spoelbak - 
standaard wit - incl. montage

st  €             1.470,00  €                              -   

D.05 3 bovenkastjes 57cm hoog - standaard wit - incl. montage st  €                 475,00  €                              -   

D.06
onderbouw koelkast met frontdeur - incl montage - excl 
stroomaansluiting

st  €                 750,00  €                              -   

D.07
vaatwasser onderbouw met frontdeur - incl montage - excl 
aansluitingen elektra en riool

st  €                 740,00  €                              -   

D.08 Cementdekvloer m²  €                   21,00  €                              -   

Optieprijzen bedrijfsverzamelgebouw Amersfoort



D.09 Cementdekvloer met vezel vloerverwarming m²  €                   22,00  €                              -   
D.10 Vloerhek trappegat verdieping wit gegrond st  €                 400,00  €                              -   
D.11 Balustrade op trap st  €                 455,00  €                              -   

Totaal  €                              -   



Heliumweg 4 A-E, Amersfoort

Bekijk dit project ook online!

www.debirkt-fase2.nl/

Heliumweg 4 A-E, Amersfoort

Scan deze code en 

bekijk het pand 


op je mobiel!
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Wij zijn bedrijfs- en woningmakelaars, 

thuis in de regio Amersfoort 

(Eemland).


We ontzorgen op alle vlakken van 

bedrijfshuisvesting; of het nu aankoop, 

aanhuur, beleggingen, taxatie, verkoop 

of verhuur is. In de hectische transitie 

fase creëren we duidelijkheid en rust. 

Zoals een goede komma dat doet in 

een zin.





Ook zijn we het communicatie & 

marketing bureau van uw vastgoed. 

Omdat u meer van ons mag 

verwachten dan een bord in de tuin en 

wat foto’s online. Een krachtige lokale 

mailing, online campagne of zelfs 

guerrilla marketing zetten we in voor 

Als grootste en oudste bedrijfsmakelaar 
van de stad zijn onze wortels stevig en 
diep; we zijn dé expert in de regio.





Omdat verbinden begint met verrassen 
zetten we opvallende communicatie & 
marketing in. 




We richten ons op het beste resultaat, 
niet het snelste. Ook begrijpen we dat u 
nog meer te doen heeft, dus mag u van 
ons een regierol verwachten.




Iedereen krijgt de aandacht die nodig is 
om te groeien naar succes, onze deur 
staat voor iedereen open. 




Speerpunten van onze dienstverlening 
zijn zekerheid en flexibiliteit. Omdat u 
nooit meer wil verhuizen als dat kan, 
maar direct als dat moet.

Utrechtseweg 223  |  3818 EE Amersfoort  |  033 445 07 05


info@commavastgoed.nl  |  commavastgoed.nl

Comma Vastgoed


