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                 Sale & Leaseback 
 

Simon Smitweg 7 

2353 GA  LEIDERDORP 
 

 

 

▪ Uniek en hoogwaardig Onderwijs- en Zorgcomplex; 

▪ Object metrage totaal ca. 2.565 m² bvo; 

▪ In gebruik bij Onderwijs en Zorg Combinatie Orion. 

 

INFORMATIE  
 

Amgea Vastgoed Adviseurs                 info@amgea.nl  

Prins Mauritslaan 6     070 – 338 29 30  

2582LR  DEN HAAG     
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Beschrijving  

 
Algemeen 

Te Koop middels (gedeeltelijke) Sale & Leaseback constructie, het Onderwijs en Zorgcomplex, gelegen aan de 

Simon Smitweg 7 te Leiderdorp. Cardea wenst het complex op korte termijn te vervreemden om vervolgens een 

langdurige huurovereenkomst te sluiten. 

 

Het complex is in eigendom bij Stichting Cardea Jeugdzorg (Cardea). De exploitatie geschiedt door OZC Orion 

(Orion) een samenwerkingsverband tussen de Stichting Cardea Jeugdzorg (Cardea) en Stichting Openbaar Primair 

en Speciaal Onderwijs Leiden (Proo Leiden). 

 

Orion biedt een combinatie van onderwijs en zorg aan kinderen van 3 tot en met 12 jaar uit Leiden en omgeving, 

de Duin- en Bollenstreek en de Rijnstreek. Kinderen op Orion hebben dusdanige gedrags- en/of 

ontwikkelingsproblemen, dat zij binnen het regulier of speciaal basisonderwijs niet goed kunnen functioneren en 

niet aan leren toekomen. Leerkrachten werken samen met pedagogisch medewerkers aan de ontwikkeling van de 

kinderen.  

 

Complex  

Het complex is in opdracht van Stichting Cardea Jeugdzorg gebouwd en in 2014 aan hen opgeleverd. Het betreft 

een gebouw van circa 2.565 m² bvo verdeeld over twee bouwlagen. Het complex is gelegen op een perceel ter 

grootte van circa 6.470m². Op het eigen terrein bevinden zich 36 parkeerplaatsen.  

Rondom het gebouw zijn buitenspeelplaatsen met speeltoestellen, groenvoorzieningen, buitenbergingen en 

fietsenstallingen gerealiseerd. Het perceel is afgezet met erfafscheidingen van diverse hoogten.  

 

Het gebouw bestaat momenteel uit diverse ruimten, namelijk:  

• Ontvangst/secretariaat   

• Leslokalen met pantry en sanitair 

• Kantoren/kantoortuin 

• Algemene toiletten en sanitair  

• Keukens met apparatuur  

• Volledig ingerichte gymzaal met kleedkamers, douches en toiletten  

• Opslagruimten 

• Technische ruimten  

• Vergader- en multifunctionele ruimten 
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Omgeving 

De Simon Smitweg 7 te Leiderdorp ligt in de wijk Elizabethhof. Deze wijk is gelegen naast de A4. In de directe 

omgeving van het complex ligt een woonwijk, het Gemeentehuis Leiderdorp, het Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp, 

Woon- en winkelboulevard (WOOON) enzovoorts. Gelegen tegenover polder, watersport en recreatiegebied 

‘’Munnikenpolder’’. De locatie is goed te bereiken en ligt nabij uitvalswegen. 

 

 

 

 

Adres 

Simon Smitweg 7, 2353GA te Leiderdorp 

 

Energielabel 

Het object beschikt over energielabel A.  

 

Kadastrale gegevens 

Locatie perceel Kadastrale gegevens Grootte 

 

Hofje van Holtlant 7, 2352GE Leiderdorp 

  

Leiderdorp, B, 5284 

 

6.470m² 
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Huurgegevens 

 

Huurovereenkomst CONCEPT  Huurovereenkomst Bestaand 

Huurder Stichting Cardea Jeugdzorg  Huurder PROO Leiden 

Gehuurde Het gehuurde betreft een deel 

van het multifunctionele zorg- en 

onderwijsgebouw gelegen aan de  

Simon Smitweg 7, 2353GA te 

Leiderdorp bestaande uit 

leslokalen, sanitaire ruimten, 

sportruimte, speelplein, 

erven/tuin en verdere 

aanhorigheden,alsmede een 

aandeel in de tot het complex 

behorend parkeervoorziening. 

 Gehuurde Het gehuurde betreft een deel 

van het multifunctionele zorg- en 

onderwijsgebouw gelegen aan de  

Simon Smitweg 7, 2353GA te 

Leiderdorp bestaande uit 

leslokalen, sanitaire ruimten, 

sportruimte, speelplein, 

erven/tuin en verdere 

aanhorigheden,alsmede een 

aandeel in de tot het complex 

behorend parkeervoorziening. 

Ingangsdatum Datum levering  Ingangsdatum 1 januari 2014 

Einddatum 15 jaar na datum levering  Einddatum 31 december 2028 

Huurtermijn 15 jaar  Huurtermijn 15 jaar 

m² € 135,00  m² ca. € 113,64 

metrage ca. 1.611,03 m²  metrage ca. 880 m² 

Jaarhuur € 217.489,05  Jaarhuur € 100.000,00  

BTW over huurprijs Niet van toepassing  BTW over huurprijs Niet van toepassing 

Indexering Per jaar m.i.v. 1 jaar na 

ingangsdatum  

 Indexering Niet van toepassing 

Servicekosten Niet van toepassing  Servicekosten Niet van toepassing 

Bankgarantie 3 maanden  Bankgarantie Niet van toepassing 

Parkeren 23 plaatsen  Parkeren 13 plaatsen 

Overname m² Indien Proo Leiden ná 31 

december 2028 niet voortzet zal 

Cardea met ingang van 1 januari 

2029 onder dezelfde 

voorwaarden en condities als in 

de (concept) huurovereenkomst 

de huur à 880m² alsmede een 

deel van het speelplein, 

erven/tuin, verdere 

aanhorigheden en een deel van 

de, tot het complex behorende 

parkeervoorziening, zijnde 13 

(van de in totaal 36) 

parkeerplaatsen overnemen. 

   

Breakoptie Na ommekomst van 10 huurjaren 

onder bijzondere voorwaarden.  

   

Bijzondere 

bepalingen 

Op aanvraag Dataroom: zie artikel 

11.1 van de concept 

huurovereenkomst Cardea.  

 Bijzondere 

bepalingen 

Op aanvraag Dataroom: zie artikel 

11.1 van de concept 

huurovereenkomst Cardea.  
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Verkooptraject 

 

Verkoopinformatie 

Tot de verkoopinformatie behoren onder meer: 

• Verkoopvoorwaarden en Dataroom op aanvraag beschikbaar. Deze kan worden opgevraagd via 

info@amgea.nl onder vermelding van ‘’Dataroom SSW7’’. Gegadigde(n) kan na ondertekenen van de 

verkoopvoorwaarden de dataroom ontvangen. Deze zal worden verzonden middels een WeTransfer-

bestand. 

 

In de dataroom zijn de navolgende documenten opgenomen: 

1. Projectinformatie; 

2. Eigendomsakten; 

3. Kadastrale gegevens; 

4. NEN2580 meetcertificaat; 

5. Plattegronden;  

6. Juridische due diligence BK; 

7. Technische due diligence WTB; 

8. Bestemmingsplan informatie; 

9. WOZ OZB; 

10. Fotomateriaal; 

11. Energielabel;  

12. Huurovereenkomsten; 

13. Verkoopvoorwaarden; 

14. Biedingsformulier; 

15. Bouwarchief, Servicebedrijven en Certificaten OP AANVRAAG. 

Start verkoop  
Maandag 20 april 2020. 

Bezichtigingen 
Op afspraak. 
 
Koopovereenkomst en overdracht  
Streefdatum: 1 september 2020 doch uiterlijk 4e kwartaal 2020.  
De notariele overdracht dient plaats te vinden bij BarentsKrans Notarissen te ’s-Gravenhage.  
 
Informatieverstrekking 
Verkoper, noch haar werknemers zullen geen enkele informatie verstrekken over het object en de verkoop daarvan. 
Daarnaast verzoeken wij u vriendelijk doch dringend nimmer de locatie zelf te betreden. 
Indien u vragen heeft over de propositie, dataroom en/of verkoopproces staan wij u uiteraard graag te woord. Rest 
ons te benadrukken dat de onderhavige propositie discreet behandeld dient te worden en deze informatie uitsluitend 
en exclusief bedoeld is voor de geadresseerde.  
 
De genoemde informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid ervan kan door ons geen aansprakelijkheid worden 

aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze 

informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd. Alle gegevens uit deze objectinformatie of 

anderszins verstrekte informatie is uitsluitend bestemd voor de ontvanger en dient strikt vertrouwelijk te worden behandeld. 

Deze informatie mag op geen enke wijze door middel van (foto)kopie, druk of welke andere wijze dan ook zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van Amgea Vastgoed Adviseurs B.V. worden verveelvoudigd.   

mailto:info@amgea.nl
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