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Omschrijving
Algemeen:
Gelegen aan de A. Einsteinweg in Alphen aan den Rijn bieden wij een bedrijfsgebouw met dienstwoning en 
kantoorruimte te koop aan.

Het pand is ca. 1.079 m² groot en beschikt over een volledig afgewerkte badkamer en drie slaapkamers.

Het bedrijfsgebouw is gelegen op een gunstige locatie langs het 'Weteringpad' op het bedrijventerrein 
'Molenwetering'. Dit moderne bedrijventerrein kenmerkt zich door statige gebouwen, mooie etalages van 
diverse autobedrijven en hoge kwaliteit bedrijfspanden.

Bouwjaar: 1994

Bereikbaarheid:
De Albert Einsteinweg is gelegen nabij de Rijksweg N11 (Leiden-Alphen aan den Rijn-Bodegraven). 
Hierdoor is een goede aansluiting gegarandeerd met de snelwegen A4 (Den Haag-Amsterdam) en A12 
(Den Haag-Utrecht-Arnhem).

Per openbaar vervoer is het object goed te bereiken, dankzij de op enkele minuten loopafstand gelegen 
bushalten van waaruit het NS station van Alphen goed bereikbaar is. Tevens biedt het bus-/treinnetwerk 
goede aansluitingen met in de nabijheid gelegen plaatsen als Leiden, Bodegraven en Utrecht.

Oppervlakte:
Het pand beschikt over het navolgende metrage:

bedrijfsruimte, ca. 355 m² (begane grond);
woonruimte, ca. 369 m² (begane grond en 1e verdieping);
kantoor-/opslagruimte, ca. 355 m² (1e en 2e verdieping).

In totaal circa 1.079 m² groot.

Voorzieningen:
Het pand beschikt onder meer over het navolgende opleveringsniveau:

Bedrijfsruimte
- elektrisch bedienbare overheaddeur;
- betonvloer;
- heater.

Woonkamer
- plavuizen;
- pantry;
- systeemplafond met verlichting;
- verwarming;
- toilet;
- schuifpui welke toegang geeft tot de tuin.
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Deze vrijblijvende projectinformatie mag niet worden beschouwd als een aanbieding of offerte. Indien u een aanbieding wenst, kan Basis 
Bedrijfshuisvesting deze, na goedkeuring door de opdrachtgever, op basis van specifieke gegevens verzorgen. Aan de samen-stelling van 
deze vrijblijvende projectinformatie is de grootst mogelijke zorg besteed. Het gebruik ervan geschiedt voor eigen risico. Aan deze 
projectinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. Basis Bedrijfshuisvesting aanvaardt geen enkele aansprakelijk-heid voor schade 
als gevolg van de inhoud alsmede het gebruik van deze vrijblijvende projectinformatie.



Badkamer
- toilet;
- douche
- luxe wastafelmeubel
- getegelde vloer.

3 slaapkamers
- 2 zijn er voorzien met eigen douche;
- vloerbedekking;
- verlichting
- verwarming;
- walk-in kast;
- ruimte met wasmachine/droger aansluiting.

Kantoorruimte
- te openen ramen;
- CV middels radiatoren;
- stopcontacten;
- betonvloer;
- pantry;
- toilet;
- schuifpui welke toegang geeft tot het dakterras.

De verdiepingen zijn bereikbaar middels een trappenhuis.

Parkeerplaats(en):
Parkeren op eigen terrein.

Koopsom:
€ 699.000,- kosten koper, te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.

Zekerheidstelling:
Ter grootte van 10% van de koopsom, te stellen binnen 2 weken na ondertekening van de 
koopovereenkomst.

Oplevering:
In overleg.

Opleveringsniveau:
In huidige staat, leeg en bezemschoon.

Kadastrale gegevens:
Gemeente: Alphen aan den Rijn
Sectie: A 
Nummer(s): 6910
Grootte: 9 are en 80 centiare
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Bijzonderheden:
Elke transactie behoeft de nadrukkelijke goedkeuring van eigenaar.
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Plattegrond
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