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Ringdijk 374 Ridderkerk
Het betreft een logistiek complex van in totaal circa 17.446 m² logistieke 
bedrijfsruimte alsmede circa 1.311 m² kantoorruimte en is gelegen aan de 
Ringdijk te Ridderkerk. 
Op dit moment is er circa 7.000 m² bedrijfs- en kantoorruimte beschikbaar. 

Bereikbaarheid
Het object is gelegen langs de rivier de Nieuwe Maas. Middels de Ringdijk 
en de Rijnsingel uitstekende verbindingen van en naar de rijkswegen A15 
(Europoort-Rotterdam-Gorinchem), A16 (Rotterdam-Dordrecht-Breda) en 
A29 (Rotterdam-Roosendaal-Zierikzee). De bereikbaarheid per openbaar 
vervoer is goed te noemen. In de directe nabijheid bevindt zich een 
bushalte alsmede een halte van de fast ferry (waterbus) met verbindingen 
Dordrecht- Rotterdam en Kinderdijk- Krimpen aan de Lek.

Beschikbaar vloeroppervlakte
Voor de verhuur is momenteel circa 6.998 m² beschikbaar, 
verdeeld als volgt: 

Omschrijving Metrage

Bedrijfsruimte 6.539 m²

Kantoorruimte 459 m²

Totaal 6.998 m²



Opleveringsniveau
Logistieke bedrijfsruimte
• vrije hoogte ca. 10 meter;
• 11 loadingdocks;
• elektrisch bedienbare hydraulische docklevellers;
• vloerbelastbaarheidscapaciteit van 25Kn/m²;
• ESFR sprinklersysteem;
• brandmeld-sprinklerinstallatie;
• verwarming middels heaters;
• tl-verlichting;
• vlakke betonvloer;
• dockshelters met stootbumpers. 

Kantoorruimte
• trap naar de kantoorruimte;
• systeemplafond met verlichtingsarmaturen;
• kabelgoten met databekabeling;
• vloerbedekking;
• sprinklersysteem;
• diverse airco-split units (wand cassettes);
• sanitaire voorzieningen;
• brandmeld- & ontruimingsinstallatie. 

Buitenterrein
• verhard met asfalt;
• diverse parkeerplaatsen voor en naast het gebouw. 



Huurprijs
Bedrijfsruimte: €   65,00 per m² per jaar
Kantoorruimte: € 100,00 per m² per jaar
Parkeerplaatsen: € 350,00 per parkeerplaats per jaar

De huurprijzen zijn te vermeerderen met BTW en servicekosten.

Servicekosten 
Nader te bepalen.

Huurtermijn 
5 (vijf) jaar.

Huuringangsdatum
Per direct.

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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