BUSINESS UNITS
TE HUUR / TE KOOP IN BOOM
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Business Center
3900m²

Office Modules
8 Units

Outdoor office Space
600 m²

Roof Terras
245m²

Parking Spaces
100

Bent U op zoek naar een top locatie om Uw bedrijf te vestigen ? Wenst U een Centrale ligging op de as Brussel – Antwerpen.
Hecht U belang aan een vlotte bereikbaarheid…
Hou je van moderne architectuur? Verkies je te werken in een ruimtelijke omgeving met voldoende natuurlijke lichtinval?
Heb je ooit stilgestaan bij de voordelen van Uw eigen ‘outdoor office space‘?
Dan nodigen wij U graag uit om ons nieuw commercieel complex te Boom voor te stellen!

Vragen en interesse worden behandeld door:

ANJA VAN BAELEN | KRIAN VASTGOED
E: anja.van.baelen@Krian.be
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ANKE COECK | ARCASA VASTGOED
E: anke@arcasa.be
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DE REGIO

Waar WERK, WONEN en RECREATIE elkaar versterken.
WERK: De geografische ligging van BUSINESS CORNER 76 omsluit binnen een
actieradius van 30km steden als Antwerpen, Brussel en Mechelen. Dit gebied
is één van de meest industriële actieve zones in België en een aantrekkelijke
vestigingslocatie voor zowel regionale als internationale bedrijven. Centraal
gelegen op de as Brussel – Antwerpen, vlak bij logistieke centra, openbaar vervoer,
waterwegen, autostrade en luchthaven.
Mobiliteit is voor bedrijven, medewerkers en klanten geëvolueerd naar een
primaire parameter in hun vestigingsbeleid. BC76 biedt een oplossing aan
bedrijven die hierop willen anticiperen en is gevestigd in een attractief en vlot
bereikbaar tussengebied, de Rupelstreek.
WONEN: In Boom zijn op dit moment verschillende woonuitbreiding zones
in uitvoering. In de periode 2018 - 2020 komen er meer dan 200 nieuwe
wooneenheden op de markt. Ook de aanpalende gemeenten Rumst, Reet, Niel,
Willebroek, Hemiksem kennen een opmars als residentiële locatie.
RECREATIE: Onze buren van De Schorre zijn in volle expansie waar organisaties
als Schorremorrie, Xtreme Xperience, Spartacus Run, Lekker klassiek, Putteke
Winter, Tomorrowland hun thuisbasis gevonden hebben. Ook de sportclubs
Braxgata Hockey en Panthom Basket vonden hier hun ideale thuisbasis.
Business Corner 76 is een ideaal gelegen om Uw investering vandaag en in de
toekomst te verankeren in een regio die klaar is voor de toekomst. Via dit project
participeert U als bedrijf mee in de verdere ontplooiing van de Rupelstreek.
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DE LOCATIE
Toegankelijkheid:
•
•
•
•
•
•

Gelegen aan de Kapelstraat te Boom
Grenzend aan de hoofdingang van het Provinciaal
Recreatiedomein De Schorre
Vlotte bereikbaarheid via A12 en E19
Bushalte direct aan de ingang van het terrein
Voldoende parkeergelegenheid
Beperkte oppervlakte, kleinschalig en goed controleerbaar

Meerwaarde:
•
•
•
•
•

Commerciële diensten centrum voor KMO, handel of zelfstandige beroepen
Geschikt voor Flex work space of commerciële B2B activiteiten
Extra lokale tewerkstelling
Synergie tussen wonen, werken & recreatie
Grote vraag en tevens te weinig aanbod van burelen in een regio in volle expansie.

Actie Radius

van 0 tot 25 km
reistijd < 30 min.

van 25 tot 35 km
reistijd 30 > 40 min.

van 35 tot 60 km
reistijd 40 > 60 min.

Cities

Antwerpen
Mechelen
Lier
Sint Niklaas

Brussel
Zaventem
Lokeren
Grobbendonk

Gent
Turnhout
Leuven
Geel
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ONS CONCEPT - UW PROJECT
3900m² Commercial Work Space

In het kader van deze uitbreiding op industrie zone 3 Hoek
76 realiseren wij een multifunctioneel gebouw als uitbereiding van onze services op het bedrijven centrum Hoek 76.
Het gebouw bestaat uit 8 modules die gecombineerd worden. Tevens is het gebouw is uiterst geschikt om als ‘office
Center ‘ te functioneren.

Terras voor iedereen

Verdiep 1,2 en 3 hebben elk individuele privé terrassen
direct gelinkt aan de kantoren. Ook is een dakterras voorzien van 245m² die apart aangeboden zal worden.

Groendak

Voor een beter waterbeheer hebben we gekozen om een
groendak te voorzien. Ecologie en duurzaamheid van onze
Moderne afwerking – Customizable
gebouw zijn voor ons een belangrijke factor. Het geeft een
De modules zijn quasi instap klaar afgewerkt, uitgerust met extra isolatie waarde, een natuurlijke water opvangbuffer
technische vloeren, 2 liften, sanitaire voorzieningen, check en resulteert in een betere geluidsabsorptie.
in zone per verdiep en centrale technische ruimtes. Op
elk verdiep is er een centraal gedeelte waar de technische Parking
voorzieningen geplaatst worden. Volgens de wensen van de Voor het gebouw is er plaats voor 100 parkingplaatsen. We
klant kan elk verdiep een eigen look & feel gegeven worden. reserveren een minimum van 5 plaatsen per module. Meer
parkeerplaatsen kunnen steeds aangekocht worden.

Extra aandacht voor natuurlijk licht

We hebben gekozen voor een ‘open space‘ model waarbinnen er voldoende mogelijkheden blijft bestaan om te
compartimenteren. De buiten afwerking is met extra geïsoleerde raamwerken zodat quasi iedereen kan genieten van
direct daglicht. Het belang van natuurlijk licht wordt door
velen ondergewaardeerd alhoewel de positieve invloed op
ons functioneren meermaals is aangetoond.
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E-Bike parking

Op de parking is een overdekte fietsen stalling, voorzien met
oplaadpunten. Ook motoren vinden hier een plaats om zich
beschermd en veilig te stallen.
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BC76 DUURZAAM & ECOLOGISCH
BOUW-PRINCIPES

Met dit concept hebben we gekozen voor nieuwe en milieu vriendelijke bouw methodes om de
ecologische afdruk in zowel de creatie, bouw & exploitatie te optimaliseren.
• Cradle To Cradle materialen
• Milieubewust ontwerp
• Minimaliseren van de verbruiksnoden – stroom / water / lucht behandeling.

RUIMTELIJKE INTEGRATIE:
UW DIRECTE BUREN:
•
•
•

Op het terrein is een 3PL logistiek Service center die Uw nood aan opslag en
goederen handling kan verzorgen.
Den Oven is een multi- functionele zaal met een capaciteit tot 750 man, gelegen
op 300 meter afstand aan de Rupel.
Het congres center De Pitte is gelegen recht tegenover BC76, aan de overkant
van de Kapelstraat.
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VERKOOP onder btw stelsel.
De verschillende units, met een keuze aan diverse oppervlaktes per modules, worden
aangeboden onder het Btw stelsel. We richten ons naar een zo breed mogelijk cliënteel
en willen binnen BC76 voldoende diverse “exploitanten” activeren om zo de synergie en
de dynamiek binnen ons gebouw te garanderen.
De verkoop zal geschieden in verschillende delen per module:
In vrije verkoop zijn er verder nog 50 parkeerplaatsen beschikbaar. Ook een dakterras
van 245m² is beschikbaar.
Elke mede eigenaar zal instappen in een algemeen building management overeenkomst,
die het onderhoud en het algemeen beheer van BC76 zal verzorgen. Deze overeenkomst
zal in samenwerking met bestaande Park Management van HOEK 76 vallen.
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Kantoor units vanaf 245 m²
TE KOOP
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AFWERKING
De burelen worden als een open ruimte afgewerkt en opgeleverd. Daarbij komen in elke modules stroom, verwarming, lucht behandeling, data voorzieningen. Vanuit deze
voorziening kan elke eigenaar zelf de verdere uitbouw van
de HVAC en inrichting bepalen.
De details van deze afwerking komen in een apart lastenboek met exacte beschrijving van de gebruikte voorzien
materialen en systemen.

Inbegrepen voorzieningen zullen omvatten:

Vloeren: Techniek vloeren in tegel vorm, exclusief toplaag
afwerking (kan afgewerkt worden in diverse materialen,
hout, tapijt, tegels…)
Plafonds: Afwerking zicht beton. Geschikt voor verder
afwerking.
HVAC: De verwarming, ventilatie en airconditioning technieken zijn voorzien op basis van een open landschap concept per module. Op offerte basis kunnen er aanpassingen
voorzien worden naargelang de eisen van de koper.

Communicatie: Data bekabeling is voorzien tot in de unit
en verdere verdeling van communicatie lijnen is op last van
de koper.
Security: Een centraal security systeem bewaakt de algemene in en uitgangen van het gebouw plus de interne toegang tot de unit. Verdere Interne melding-, brand-, cameraof andere bewakingselementen zijn ten laste van de koper.
Terreinen: De toegang en de terreinen worden voorzien
en opgeleverd met afwerking van de groenzone.
Parking: De parkings , inclusief uniforme bewegwijzering,
naamborden, etc worden afgewerkt opgeleverd ten laste
van de bouwheer.
In de afwerking zijn voorzien: De constructie, HVAC,
techniek vloer systeem, plafonds, security, elektriciteit,
communicatie connecties, terreinvoorziening en groenzones, zoals voormeld.

Elektriciteit: Per unit is een centrale elektriciteitskast
voorzien. Vanuit dit punt kan de koper zelf instaan voor de
verdere verdeling van stroompunten.

15

COMMERCIAL SPACES
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Gang

Traphal
opp.

opp.

Lift

kokerlift
met min. afmetingen liftkooi
110 x 140
breedte liftdeur min. 90cm

43.93 m²

5.61 m²

opp.

8.19 m²

Berging
opp.

2.63 m²

WEST

OOST
Kantoor

Kantoor
opp.

opp.

329.92 m²

331.33 m²

ZUID
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ANJA VAN BAELEN | KRIAN VASTGOED
E: anja.van.baelen@Krian.be

ANKE COECK | ARCASA VASTGOED
E: anke@arcasa.be

