
Te huur
Mercuriusweg 12A Schiedam



Mercuriusweg 12A Schiedam
Voor verhuur komt beschikbaar een modern warehouse voorzien van 7 
loading docks, volledige koelinstallatie en kantoorruimte aan de 
Mercuriusweg 12a in Schiedam. Het complex bestaande uit totaal 3.359 m² 
bedrijfsruimte en 409 m² kantoorruimte is tevens voorzien van een ruim 
voorterrein met  22 parkeerplaatsen. Het gebouw kan zowel voor koel/vers 
producten als voor koopmansgoederen worden gebruikt en beschikt thans 
over een functionele vrije hoogte van 8,50 m¹.

Locatie
Het complex is gelegen op bedrijventerrein "Nieuw Mathenesse" op de 
grens tussen de gemeente Schiedam en Rotterdam met een goede 
verbinding naar de rijksweg A20 (Maassluis/Rotterdam/Gouda).

Bereikbaarheid
De Buitenhavenweg maakt onderdeel uit industriegebied "Nieuw-
Mathenesse" en is gelegen nabij het stadscentrum van Schiedam met alle 
voorzieningen in de directe omgeving aanwezig. De rijksweg A20 is op korte 
afstand goed bereikbaar en verder kenmerkt het gebied zich door de 
aanwezigheid van (groot)handelsbedrijven gericht op de maritieme 
industrie.



Beschikbaar vloeroppervlakte
Voor de verhuur is momenteel circa 3.768 m² beschikbaar, verdeeld als 
volgt: 

Parkeren
22 parkeerplaatsen op het ruime voorterrein.

Omschrijving Metrage

Bedrijfsruimte Loods links 1.399 m²

Bedrijfsruimte Loods rechts 1.960 m²

Kantoorruimte Begane grond/ 1e verdieping 409 m²



Opleveringsniveau
• Onderheide fundering;
• Betonnen vloer met een maximale vloerbelasting van ca. 2.500 kg/m²;
• Opbouw staalconstructie;
• Gevels voorzien van geïsoleerde gevelbeplating;
• Vrije hoogte onder staalconstructie ca. 10,0 meter, door de aanwezige 
koelcellen bedraagt de vrije hoogte ca. 8,50 meter;
• Aluminium kozijnen, ramen, puien en buitendeuren;
• Geïsoleerd staaldak voorzien van bitumineuze dakbedekking.

Bedrijfsruimte
• 7 loadingdocks v.v. shelters en levellers met elektrisch bedienbare 
overheaddeuren;
• 2 overheaddeuren op maaiveldniveau;
• TL-verlichtingsarmaturen;
• Verwarming middels heater (gas);
• Thans is de bedrijfsruimte geheel voorzien van koelcellen met 
bijbehorende installatie;
• Brandslanghaspels;
• Nooduitgang;
• Meterkast met aansluitingen voor water, gas, elektra en telefoon;
• Loodskantoor t.b.v. goederen ontvangst en voorzien van sanitair.

Kantoorruimte
• Kantoorruimte op de begane grond en de verdieping;
• Pantry met onder- en bovenkastjes;
• Betegelde toiletruimtes en sanitair;
• Verwarming middels CV en radiatoren;
• Systeemplafondsmet verlichtingsarmaturen;
• Kabelgoten t.b.v. databekabeling en elektra;
• Diverse wandcontactdozen.



Huurprijs
Bedrijfsruimte: € 65,00 per m² per jaar
Bedrijfsruimte (gekoeld): € 75,00 per m² per jaar
Kantoorruimte: € 90,00 per m² per jaar

De huurprijzen zijn te vermeerderen met BTW en servicekosten.

Servicekosten 
In nader overleg tussen partijen vast te stellen.

Huurtermijn 
5 jaar met verlengingsperioden van 5 jaar.

Huuringangsdatum
1 juli 2022.

Huurovereenkomst 
Huurovereenkomst is gebaseerd op ROZ model 2015. 

BTW
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval 
huurder de BTW niet kan verrekenen, zal de huurprijs in overleg met 
huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het 
vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor BTW-belaste huur. 
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