Ruimte voor een
slimme investering

Verkoop &
verhuur van
garageboxen

UPARQ BERGEN OP ZOOM
Ruimte geeft vrijheid

Ben je op zoek naar een relatief zekere investering in vastgoed? Bij UPARQ bieden we diverse
mogelijkheden om uw vastgoed portefeuille te vergroten of de eerste stappen te zetten in
deze markt. UPARQ biedt namelijk niet alleen ruimte, maar óók financiële vrijheid. Je kunt een
garagebox zowel particulier als zakelijk aankopen en verhuren en voor verschillende doeleinden
gebruiken tot en met milieucategorie 3. De garageboxen van UPARQ worden standaard in

“Afgelopen jaar heb
ik twee garageboxen
aangekocht op het park
in Hellevoetsluis. Het
aantrekkelijke rendement,
de eenvoudige exploitatie
en deskundigheid van
UPARQ maken dit voor
mij een aantrekkelijke
investering.”

hoogwaardige kwaliteit opgeleverd. Veiligheid, duurzaamheid, ruimte en kwaliteit hebben onze
hoogste prioriteit.

Locatie Bergen op Zoom
UPARQ Bergen op Zoom realiseert 108 nieuwe garageboxen van hoogwaardige kwaliteit aan
Potlodenlaan 1 te Bergen op Zoom. Deze uitstekende locatie bevindt zich direct aan de A4 en
randweg Noord waardoor het garagepark goed bereikbaar is. Het terrein met multifunctionele
garageboxen is uitermate geschikt voor kleinschalige opslag, distributie, webwinkels, stalling
en hobbyruimte. Middels een toegangshek is het terrein 24/7 toegankelijk voor iedereen die
een garagebox heeft gekocht of gehuurd. De garageboxen worden naar verwachting Q1 2022
opgeleverd.

Veiligheid
Veiligheid staat bij UPARQ voorop en daarom zijn de garageboxen van UPARQ goed beveiligd.
Elke garagebox is daarom ook voorzien van zowel een brand- als inbraakalarm die te bedienen is
middels een mobiele app. Het park heeft camerabeveiliging en een uitgekiend lichtplan op het hele
terrein, waardoor het haast onmogelijk is het terrein ongezien te betreden. Het toegangshek van
het terrein is alleen te openen door eigenaren en huurders van garageboxen.

Tim Kloos

Milieu
Het milieu is belangrijk voor UPARQ. Er worden groenstroken aangelegd en aan de achterzijde van
het terrein zal een bijentuin worden gerealiseerd. Verder worden er zoveel als mogelijk duurzame
materialen gebruikt. UPARQ streeft ernaar om zonnepanelen te plaatsen.

Meer informatie? Bel 0181-335710

L-Box
18m2

Type garageboxen
in Bergen op Zoom

2,55 m

In Bergen op Zoom worden 3 typen garageboxen gerealiseerd.
De boxen zijn vrij op naam en genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
2,10 m

L-box

2,95 m

Oppervlakte

: 18 m2

LxBxH

: 5,99 x 2,95 x 2,55 meter

Doorrijhoogte

: 2,10 meter

Koopprijs

: vanaf € 24.495,- v.o.n. exclusief BTW

Huurprijs

: vanaf € 195,- exclusief BTW en exclusief servicekosten

2,54 m

5,99 m

XL-Box
31m2

XL-box
Oppervlakte

: 31 m2

LxBxH

: 9,05 x 3,40 x 3,30 meter

Doorrijhoogte

: 3,06 meter

Koopprijs

: vanaf € 42.495,- v.o.n. exclusief BTW

Huurprijs

: vanaf € 350,- exclusief BTW en exclusief servicekosten*

3,30 m

3,06 m
9,05 m
3,04 m

XLX-box

3,40 m

Oppervlakte

: 32 m2

LxBxH

: 7 x 4,53 x 3,30 meter

Doorrijhoogte

: 3,06 meter

Koopprijs

: vanaf € 43.495,- v.o.n. exclusief BTW

Huurprijs

: vanaf € 350,- exclusief BTW en exclusief servicekosten*

De units 1 tot en met 21 en 50 tot en met 64 zijn standaard uitgerust met een water- en

Er worden groenstroken

rioolaansluiting en wasbak. De meerprijs is € 2.500,- exclusief BTW. (plattegrond plan toevoegen)
*D
 eze boxen hebben mogelijk een of meerdere extra opties, waardoor de huursom hoger kan
uitvallen dan aangegeven. Kunnen leiden tot een meerprijs.

3,30 m

achterzijde van het terrein

XLX-Box
32m2

zal een bijentuin worden
3,06 m

3,04 m
4,53 m

Meer informatie? Bel 0181-335710

aangelegd en aan de

gerealiseerd.
7m

Een garagebox
kopen en verhuren?
Koop (zowel particulier als zakelijk)
Klussen, spullen opslaan, ondernemen, werken of
gewoon je rommel wegwerken? Een garagebox
heeft veel mogelijkheden. Een garagebox is erg
flexibel, want je kunt er altijd terecht en je spullen
worden veilig opgeborgen. Het garagepark van
UPARQ in Bergen op Zoom ligt op een uitstekende
locatie en is ideaal voor een eigen klus- of
bedrijfsruimte voor een korte of lange periode. De
vraag naar garageboxen is groot. De exploitatie
van de garagebox kun je eenvoudig zelf. Bovendien
zijn de garagebox onderhoudsarm en regelt de VvE
de benodigde verzekeringen.
De units van Uparq Bergen op Zoom zijn uitstekend
met een hypotheek te financieren. Ook voor nietzakelijk gebruik zijn er uitstekende opties om te
financieren, informeer naar de mogelijkheden.

Garagebox kopen als investering
Het kopen van een of meerdere garageboxen is
een goede investering voor de toekomst waarbij
je zo’n 8% rendement kunt maken. Tevens biedt
UPARQ ook bemiddeling aan waarbij wij een
huurder voor je zoeken en de huurovereenkomst
opstellen. Bij koop als investering bestaat de
mogelijkheid BTW op aankoop terug te
vragen. Raadpleeg uw financieel adviseur.

Voorbeeldrendementen UPARQ BoZ
Het rendement en de fiscale voordelen zijn gunstig, want je hebt een reële kans op een forse
waardestijging. We geven je graag een voorbeeld van hoe dit er voor jou uit zou kunnen zien:

Type

L

Investering Garagebox*
Totale jaaromzet
Per maand
Opbrengst eigenaar
Totale lasten *** (zie specificatie)
Netto opbrengst eigenaar (zonder financiering)
Resultaat op totale investering

XL

XLX

€ 24.495
€ 2.220
€ 185
€ 2.220
€ 120
€ 2.100

€ 42.495
€ 3.900
€ 325
€ 3.900
€ 150
€ 3.750

€ 43.495
€ 4.020
€ 335
€ 4.020
€ 150
€ 3.870

8,57%

8,82%

8,90%

Toelichting kosten
Type

L

XL

XLX

Onroerendezaakbelasting **
VvE bijdrage ***
Retour kosten bij verhuur

€ 60
€ 300
€ 240

€ 90
€ 420
€ 360

€ 90
€ 420
€ 360

Totale netto lasten bij verhuur

€ 120

€ 150

€ 150

Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief BTW tenzij anders vermeld. Er is geen rekening
gehouden met kleineondernemersregeling (KOR).
Indien een garagebox is voorzien van opties zoals bijvoorbeeld water- en rioolvoorbereiding of een
loopdeur kan dit leiden tot een hogere huursom en tevens hogere gemeentelijke lasten.
De lokale heffingen betreffen een inschatting o.b.v. vergelijkbare projecten en kunnen jaarlijks
worden aangepast.
*Investeringsbedrag kan variëren afhankelijk van de uitvoering en ligging van de garagebox.
** Dit bedrag kan variëren op basis van de investeringswaarde van de garagebox.
*** Inschatting is op basis van de prijspeil 2021 en onder voorbehoud van vaststelling door de VvE.
De vermelde kosten zijn indicatief en gebaseerd op actuele gegevens op het moment van
publicatie (september 2021). Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.

Meer informatie? Bel 0181-335710

Faciliteiten park

Vereniging van eigenaren
Alle kopers worden automatisch lid van de op te richten Vereniging van Eigenaars (VvE).
Het lidmaatschap is niet op te zeggen en is dan ook wettelijk verplicht. De VvE heeft de wettelijke
verplichting een reservefonds te hebben, om onder andere te reserveren voor (toekomstig groot)

24/7 bewaking op het terrein met een
hoogwaardig camerasysteem
Afgesloten terrein middels een HERAS
hekwerk (ca. 2 m hoog)

onderhoud van het terrein of het dak. Hierdoor is de instandhouding van het park gewaarborgd. De
VvE kan een huishoudelijk reglement opstellen. Ook regelt de VvE de opstalverzekering, maar als
eigenaar van een garagebox ben je zelf verantwoordelijk
Het vastrecht en gebruikskosten van eventuele nutsvoorzieningen (water-elektra) wordt door de
VvE betaald en vervolgens met de eigenaren verrekend. Ter indicatie dient de koper rekening te
houden met een bedrag tussen de € 25,- en € 35,- per maand aan servicekosten al naar gelang het
type box.

Ruime uitrijmogelijkheid (min. 8,50 m)
Parkeerplaatsen
Sanitaire ruimte voorzien van toiletten,
wasbak en uitstortgootsteen
Mogelijkheid tot bedraad internet
Actieve VvE-beheerder
Bijentuin en groenstroken
Uitgekiend lichtplan

Meer informatie? Bel 0181-335710

“UPARQ biedt een
heerlijke plek waar
ik in alle rust en
veiligheid mijn werk
kan doen”

usp’s

Iedere unit is standaard
voorzien van:
Industriële sectionaaldeur
2x wandcontactdoos
Ledverlichtingsarmatuur
Elektra tussenmeter,
verrekening geschiedt via de VvE
16 Ampère aansluiting
Vloerbelasting 250 kg/m² (L-box) of
350 kg/ m² (XL/XLX-box)
Eigen postbus met postadres
bij de toegangspoort
Alarm- en brandmeldinstallatie
Standaard 10 jaar garantie
op de constructie XL en XLX,
4 jaar op de L constructie

Extra opties
Elektrische bediening deur
Krachtstroom
Loopdeur
Water-/rioolvoorbereiding met wasbakje
(dit betreft een standaard optie bij een vooraf bepaald
aantal boxen, geldt enkel voor XL- en XLX-boxen)

Meer informatie? Bel 0181-335710

Benieuwd naar alle
mogelijkheden of een
vrijblijvend advies?
Bel of mail ons.
info@uparq.nl
010-2618161

Potlodenlaan 1
Bergen op Zoom
direct aan de A4 en randweg Noord

